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Užsienis apie Lietuvos kaL universitetą
PRANCŪZIJA PASIRENGUSI VEIKTI 

PRIEŠ VOKIETIJA
SIRIJOJ PRIEŠRINKIMINĖ KAMPANIJA;

VYKSTA RIAUŠĖS '

PRANCŪZIJA PASIREN
GUS VEIKTI

SIRIJOJ RIAUŠĖS

PARYŽIUS, gr. 18. — Pra
ncūzų spauda daug ražo apie 
numatomų artimoj ateity įvyk
siančių Vokietijoj atmainų kra 
žto valdyme. Pati Prancūzijos 
vyriausybė įsitikinusi, kad Vo 
kietijoj iškils fašistų režimas, 
kurs bus labai nepalankus Pra 
ncūzijai. Prancūzija ypač bijo 
prarasti karo reparacijas, 
prieš kurių mokėjimų jau šia
ndie vokiečiai fašistai kovoja. 
Prancūzijos vyriausybė, kaip 

pranešta, iš tų galimumų ne
daro jokių išvadų. Nusprendu
si tik laukti ir pasirengusi
veikti.

chicagoje | STEIGIAMAS universitetas įgijo 
DAUG KATALIKU PALANKUMO

NENORI PIGINTI PIENO

SOCIJALISTŲ RIAUŠĖS

BEIRUTAS, Sirija, gr. 17.
— Sirijoj artinasi rinkimai, 
kurių metu gyventojai turės 
nuspręsti, ar Sirija turi būt
pačių gyventojų, ar^araliaus Buvusiojo Vokietijos kaizerio anūkas princas Luis Fer- 
valdoirm. \ dinandias von Hohenzollern’as .(sėdintis lėktuve) dirba Fordo

Gyventojai pasiskirstę į re-.automobilių įstaigose, Detroitu Mich. Laisvu laiku jis išmoko! 
spublikonus ir monarchistusj Prajoti ir iš krašto prekybos departamento gavo lakūno 
Vieni nori respublikos, antri i vairininko liūdymų (laisnius).___________ _____________
— karaliaus grąžinimo. Daž
nai abi pusės susikerta ir ky-l 
la apgailėtinos pasėkomis riau
šės.

JĖZUITŲ SUKAKTUVĖS ŽUVO 3 KARIUOMENĖS 
ŠVENTOJE ŽEMĖJE I LAKŪNAI

EUROPOJE VIESULAS, 
POTVYNIAI

DETROITU Mich., gr. 18. — 
Arti New Baltimore ore susi 
daužė du kariuomenės lėktu
vai. Trys lakūnai žuvo.

GRAZ, Austrija, gr. 17. —
Voitsberge policija puolė mie
sto majoro socijalisto raštinę ros pakraščiais, 
ir ten rado apie 200 rankinių 
granatų.

Kaip bematai socijalistai a- 
pspito raštinę ir pradėjo pu
lti policijų. Kovos metu 2 as
menys žuvo ir keletas sužeis
ta.

JERUZALE, gr. 17. — Bei 
rute kunigai jėzuitai turėjo 
retas bažnytines iškilmes. Mi-!

________ nėjo 100 metų sukaktuves,
LONDONAS, gr. 17. — Kai kaip jie misijonieriauja šioj 

kurias Europos dalis ištiko pasaulio daly. Šv. Mišias gie- 
baisūs viesulai, sniego pūgos-tfojo apaštališkas atstovas Si- 
ir potvyniai. Pajūriais daug rijoje. Iškilmėse dalyvavo vi- 

žmonių žuvo. Vėsulas daug Slj ritų (apeigų) patriarkai ii

MORATORIUMAS PRO- 
HttlClJAI

Miesto tarybos komitetui 
pieno kompanijos ir pieno ve- 
žiotojai pranešė, kad daugiau* 
piginti pienų jokiu būdu ne
galima. Vežiotojų unija prie
šinga, nes atlyginimas galėtų 
būt mažinamas. Kompanijos 
bijo netekti pelno.

Komitetas veda tardymus. 
Nori patirti, ar kartais nėra 
kokio sąmokslo palaikyti aukš 
tų kainų.

DAR KARTĄ KREIPTASI 
Į PREZIDENTĄ

Kelių tautybių veikiantis 
komitetas dar kartų kreipės į 
krašto prezidentų prašydamas 
paleisti iš kalėjimo d'žianito- 
rių Lidikevičių, kurs nubaus
tas 60-iai dienų kalėti už na- 
Iminio alaus gaminimų.

| APIPLĖŠĖ PARDUOTUVĘ

Dvi jaunos mergaitės vakar 
rytų apiplėšė W. Bartkaus

BUFFALO, N. Y., gr. 17. mėsos parduotuvę, 4202 So. 
nuostolių padarė Baltijos jū- arkivyskupai. Taip pat buvo Buvnsis šio miesto mųjo- Campbell avė. Patį Bartkų į-
__ __ i__ yy- • ras SrTiivnTi’fto nneirin+A loiS I__ • • ___  • _j£j_ • -r»_

Libano valdžios prezidentas ir 
——————— Sirijos aukštojo prancūzų ko

AUSTRALIJOJ RINKIMAI misijonieriaus atstovas.

SYDNEY, gr. 17. — Šį šeš
tadienį Australijoj įvyks par
lamento atstovi} rinkimai.

KETURIŲ LIGONINIŲ 
ĮSTEIGĖJA

SVARSTYS KARO SKOLŲ 
KLAUSIMĄ

Lietuvos Ateitininkai ima 
daugiau veikti

Žymiausias vokiečių katali
kų žurnalas Hocliland savo pa
skutiniam (lapkričio mėn.) nu
mery įdėjo straipsnelį apie Pas ateitininkę stud. St. Ku- 
steigiamų Lietuvoje katalikų j dirkaitę buvo padaryta krata, 
universitetų. Jame mūsų kra-i ir ji areštuota. Dabar ji lai- 
što reikalus gerai žinąs auto- * koma krim. policijoj, 
rius p. Paulius Lenzas įdomiai Kriminalinė policija sąryšy 
ir tiksliai atpasakoja, kokios su p-lės Kudirkaitės suėmimu 
nelemtos aplinkybės privertė į tardė stud. Jurgį Žemaitaitį. 
Lietuvos katalikus atgaivinti 
seniai ugdomų mintį įsteigti 
savo universitetų. Šio naujo 
mokslo židinio įkūrimas esąs? 
svarbus ne vien pačiai Lietu
vai, bet kaip akstinas ir Vo
kietijai, kurios katalikai vis 
dar teberengiasi prie savo Al
ma Mater įkūrimo ir net vi
sai Vakarų Europai, nes kaip 
paskutinis “forpostas” prieš 
bolševizmų jis galįs sėkmin
giau negu kas kitas sulaikyti 
iš Sovietų Rusijos einančias 
bangas, gresiančias nušluoti 
Europos krikščioniškųjų kultū
rų. Turinčių tokios didžios 
reikšmės mokslo įstaigų reika
linga esą visaip palaikyti. Au
torius mano, kad Lietuvos ka
talikų universiteto įkūrimo 
dienai, jo viengenčiai turėtų 
realiai rodyti savo pritarimų, 
pav., aukojant jo bibliotekai 
knygų.

Pažymėtina, kad panašiai Į 
atsiliepia ir daugybė kitų kra- i 
štų laikraščių ir žurnalų. Stei
giamas Lietuvos Katalikų U-' 
niversitetas išsyk įgijo visų

AREŠTAVO STUD. ST. 
KUDIRKAITĘ

IŠVEŽĖ I KALĖJIMĄ

M

Stud. Jonas Baranauskas la
pkričio 28 d. Krekenavos po
licijos suimtas ir išvežtas i 
Panevėžio sunkiųjįj darbų ka
lėjimų. Jis nubaustas komen
danto dviem mėnesiais. “A.**

PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKO BYLA

Baigtas tardymas prekybos 
ir pramonės banko byloje. At
sakomybėn traukiami 8 asme- 
nvs. “A.”

ras Schwab’as pasiuntė laiš- J varė į ledaunę ir uždarė. Pa
kus savo distrikto kongresmo- grobė 60 dolerių. Paspruko 
naras. Reikalauja paskelbti• automobiliu, kurį valdė vaiki 
moratoriumų krašto prohibici-! nas.
jai. Jis sako, kad skiriamos' __________ »
prohibicijos vykdymui išlaidos 
turėtų būt panaudotos nedar-; 
bo mažinimui.

TARIASI APIE KOS
TIUMUS REIKALAUJA MAŽINTI 

ALGAS
MARYVILLE, Mo., gr. 17.

— Šv. Pranciškaus seserų vie-
, ————— nuolių vyriausioji vadovė, mo-

BUENOS AIBES, ArgentI- (jna minėj’o
na, gr. 17. — Kai kūnas šios .... .. . vo vienuolinio gyvenimo auk-respublikos dalis spaudžia ne- . T. , . • ,•, vv • . . so jubiliejų. Ji yra keturių li-paprasti karščiai. Vietomis y- ....... v.J goninių jsteigeja šiame mies-

NEPAPRASTI KARŠČIAI
MOKESČIAI BE ATSTO

VYBES

IjONDONAS, gr. 18. — J 
Paryžių išvyko anglų vvriau- 
sybės finansiniai ekspertai,' ra 1OT ,aiPsni,> 5i,amoa' 
matyt, svarstyti karo skolų
klausimų. 26,000 DOL VARGŠAMS i

te, Oklahoma City, Hanniba?, 
Mo., ir Nebraska City, Neb.

SULAIKĖ LAIVYNO 
PROGRAMĄ

LONDONAS, gr. 17. — A- 
nglijos vyriausybė, kaip pra
nešta, sulaikė karo laivyno di
dinimo programų.

DAUGIAU KARIUOMENĖS

TOKIJO, gr. 17. — Japonų 
ministerių kabinetas nutarė 
daugiau kariuomenės pasiųsti 
į Mandžiūrijų.

KANSAS CITY, Mo., gr.' GRAIKŲ KUNIGAS

17. — Šio miesto šv. Vincento ™rinT * xtta r\ »« v , .. .... CLEVELAND, O. — Švrrauliecio draugija praėjusiais r , .......................... .,y „ , . . . Luko ligoninėje mirė graikųmetais vargšų šelpimui įslei- , . ... , ,, „__ „ ? , . katalikų kunigas Jonas Van-do 26,236 dolerius. cn x T. -.ca, 60 m. amž, Ji s-čia rumunų
i/Aoni Aiuvur da aitus graikl? katalikl* Svenč- Tre3y- KARO LAIVYNE PAAUKŠ- b-g parapijoj klebonavo. Taip

TINIMAI paį buv0 rumunų graikų kata-
likų draugijų J. Valstybėse WASHINGTON, gr. 17. - pLjn-

J. Valstybių karo laivyno 7 siais velionį atžym(.jo

WASHINGTON, gr. 17.
Kolumbijos distrikto gyvento- vasarų, 
jai atnaujina revoliucijos lai
kų šauksmų: “Mokesčiai be at
stovybės” nebepakenčiami.

Šio distrikto piliečiai netu
ri balso nei distrikto, nei kra-

Dar toli vasara. Bet miesto 
taryboje jan iškeltas klausi
mas, kokius kostiumus turės 
vilkėti besimaudų ežero pa
kraščiuos žmonės ateinančia

ŠUNELIS NUTVĖRĖ 
PLĖŠIKĄ

Chicagos aldermonų tarybai 
įduotas sumanymas, kad visie
ms miesto tarnautojams žy
miai sumažinti algas. Tas tu
ri liesti ir majorų.

Sumanymas pavestas finan
siniam tarvbos komitetui.

NUTRAUKĖ SESIJĄ

PASKIRTAS TEISĖJU

WASHINGTON, gr. 18. — 
Tarptautinio arbitražo teismo 
Haagoj šio krašto teisėju pre
zidentas Hoover’is paskyrė R. 
E. Olds iš St. Paul, Minn., bu
vusįjį valstybės pasekretorių.

kapitonai paaukštinti admiro 
lai s (rear admirals) ir 33 ko- 
mandieriai — kapitonais.

NERANDA PINIGŲ

MISSOURI VALLEY, Ia., 
gr. 17. — L. Dessert’as, kurs 
baigė 60 dienų kalėti už nu
sikaltimų prohibicijai, neran
da savo 9,000 dolerių. Eida
mas į kalėjimų jis pinigus pa
kasė ir jo tas turtas dingo.

Rumunijos karalius.

KOMUNISTAI PALEIDO 
KUNIGĄ

HANK0WAS, Kinija, gr. 
17. — Po 10 savaičių kankini
mo kinai komunistai plėšikai 
paleido nukamuotų katalikų 
misijoniėrių kun. Turk’ų.

PLATINKITE “DBAUGA"

Šuo sugavo ir policija areš-1 Europos katalikų simpatijų.
Sto valdyme. Bet Štai kongre- tav0 J' Bodek’«’ 21 m' amž- “A ”

oždeda jiem, mokesčio, Jis *atvėje iS Tienos raoteri5- --------------------
už pajamas. kės rantaj lštraukė kreP§i su ATEITININKAI TV.IR-

pinigais ir leidosi bėgti. Tai TINASI
pamatęs moteriškės šuo plėši- Ateitininkai pradeda tvir- 
kų pasivijo ir “sulaikė” už ko &au gilintis į savo idealogi- 
jos griebęs. įjos esmę ir labiau stengiasi

------------------ j pažinti savo teises.
REIKALAUJA BAUSMĖS Ketvirtadienį prasidėjo ku-

PROHIBICIJOS BRAN
GUMAS

WASHINGTON, gr. 17. — 
“Labor’s National Committee 
for' Modification of Volstead 
Act” prezidentas M. Woll ap
skaičiavo, kad prohibici ja kra
štui ligšiol atsiėjo 24 bilijonus 
dolerių. ,

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Sanitarinio distrikto reika
le nagrinėjamoje byloje iškilo 
aikštėn, kad keliolika įžymių 
liudininkų valstybės kaltinto
jo šaukiami neatvyko teisman. 
Kaltintojas reikalauja juos a- 
pkalinti.

MEMPHIS, Tenn., gr. 17. 
— Praėjusių naktį žemės dre
bėjimas ištiko keturių valsty
bių dalyse. Kai kur padaryti 
nuostoliai.

KORONERIO OFISO 
KLERKAS

Koronerio Walsh’o ofiso J
vyriausiuoju klerku paskirtas 
J. J. Butler’is.

rsai visoms studentėms atei
tininkėms itin korporacijos ka
ndidatėms ir juniorėms. Pir
moji paskaita: “Ateitininkų 
principai ir pareigos ir jų tva
rkymas gyvenime.” Ateitinin
kų teisininkų korporacija “lu- 
stitia” nuo sekmadienio pra
deda viešų paskaitų ciklų apie 
natūralinę teisę. Įvedamoji 
paskaita pro f. Dovydaičio 
“Natūralinės teisės tikrasis

Illinois’o įstatymų leidimo 
rūmai, nieko nenuveikę Cook’o 
apskrities pagalbai, pasiliuo- 
savo ligi sausio mėn. 5 dienos.

Gubernatorius Emmerso- 
n’as atidėjo mirties bausmės 
vykdymų dviem Chicagos žmo
gžudžiams negrams.

Ties Kedzie avė. ir 115 gat. 
rastas nužudytas J. M. Bnrru, 
45 m. amž. indijonas.

Trys plėšikai dienos metu, 
apiplėšė namus, 6135 No. Tal- 
man avė.

ORO STOVIS Ji

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie saulėta; nu.

supratimas. ‘D. N.”'ža temperatūros atmaina.

Lietuviai, pirkite Kalėdų dovanas ir visus kitus reikmenis tose krautuvėse, kurios skelbiasi dienraštyje “Drauge”!
4
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Tiek apie; Leninų, kurs buvo baisaus te
roro svarbiausiuoju įrankiu Rusijoje.

Bet nė kiek geriau Italijoje su gyvuoju 
lašizmo įkūrėju ir vyriausiuoju fašistų par
tijos vadu Mussolini’u. Jis taip pat dievi
namas. Jis taip pat savo sekėjų statomas 
aukščiau visa ko.

Šiomis dienomis jaunųjų fašistų vadas 
Carlo Seorza paskelbė sufašistintani jauni
mui įspėjimų, kad jis, jaunimas, ateity gie
dotų himnus ne kitiems kokiems tautos did
vyriams, bet tik vienam didvyriui — Musso- 
lmi'ui. Jam vienam, sako Seorza, priklauso 
visi himnai.

Savo aplinkrašty fašistų kuopų vadams 
Seorza ibe kitko štai kų pareiškia:

“Fašistų bažnyčioje yra daug šventųjų, 
daug ištikimųjų. Bet vyriausioji galva yra 
tik viena. Tai Mussolini’s ”.

Netrukus gal išsilsime, kad Lietuvos

Apgavikai vis apgaudinėja

žmones

sklypų (lotų) skelbimas susta (lianoj ir Illinoise, Michigane 
bdytas, dabar tie palys žino- ir liet Te.vas'e ir Kalifornijoj, 
nės barsto metalinius meda- Kaktas, kai imigracijos aktas 
liūs gatvėse: kuris tik randa duoda kai kurių pirmenybių 
tokį medalį, tas gauna “lotų”, ūkininkams imigrantams; tad
Jei toks “rlotas” yra geroj kai kurie žemės apgavikai už-

Į Tyrinėtojas, pasiųstas į o-, ntinėdainos arba garsindamos
tisų konųiunijos, kuri ik r lai-Įsavo apgaulingus produktus, i.. , . . . . , , .. ,;, * * .7 | „ . ' tiek daug pinigų uz visokiusI parsitraukti savo šeimynas u
klasčius siūlė naminius dar- tuose pasiūlymuose žmonės i
bus moterims, kaip tikrų pro- :.iau ...... i
gų nedirbančioms moterims,

į vietoj, tai iš žmogaus prašytu j tikrina ateivius, Kad jie gali

LENINAS, MUSSOLINI S IR KITI

Anų dienų iš Maskvos gauta ži^ia, kad 
Rusijos autokratas Stalinas nubaudė vienų 

jaunų profesorių. Tas profesorius vienam 
I laikrašty rašė, kad Leninas savo jaunatvėje 

* nebuvo taip daug atkakliai nusistatęs prieš 
moderatinius socijalistuę (menševikus). 
Profesorius norėjo pasakyti, kad Leninas 
ne visada buvo bolševiku, tik paskutiniais 
savo gyvenimo metais ji* subcJševikėjo ir
sužiaurėjo.

Stalinas pavarė" profesorių iš užimamos 
vietos ir, taip sakant, įteikė jam “vilko bi- 
lietų”. Laikraščio leidėjus gi viešai paba
rė, kad jie to rašto nepadavė cenzūrai.

Stalinui pasirodė baisus daiktas kriti
kuoti bolševikų dievinamų Leninų. Sako, 
Leninas visų savo gyvenimų buvo bolše
vizmo aksijoma.

Vadinasi, Leninas yra neliečiamas, ries 
jis, baigdamas savo žiaurų kruvina gyve
nimų, Rusijos valdžių perdavė komunistų 
organizacijai, kurios vyriausiųjų galva yra 
Stalinas.

Tad Stalinas ir aukštna Leninų. Jis į- 
sako, kad visi Rusijos gyventojai Leninų 
gerbtų ir jį .dievintų.

Lenino lavonas karališkai balzamuotas 
ir padėtas į stiklinį karstų. Karstas laiko-

rado, kad ta kompanija par-iant “lengvos gatvės”, jei tik 
davinėjo visokius ir įvairiau-! prisidės prie visokių ifemislų, 
sius daiktus, bet liedavo nau-įarba pirks jų produktus, ku- 
dingo naminio darbo moteri-i rių niekad nesulaukia.
1118.

Kita kompanija pranešė

įsgirsnne,
tautininkai ir Smetonų ims panašiai dievin
ti. Jiems gelbės ir Amerikoj gyvenantieji į 
Įvairaus plauko lietuviai, pasivadinę tauti
ninkais. ( '

Tegu gieda. Ateis laikas — jie visi riu- 
sigiedos.

ISPANIJOS PREZIDENTO TEISĖS

kad “goitre” arba kokio gi-
lės padidėjimų galėjo specia
liu gydymu sumažinti per 7 
dienas. Skelbimas laikraštyje 

Į" i sakė, kad tūkstančiai galėjo 
prisiekti, kad liko išgydyti. 
Bet kompanija priversta pri
pažinti, kad tai netiesa ir tu-

Nauja Ispanijos respublikos konstitu
cija žymiai suvaržo krašto prezidento teises. 
Konstitucijoje yra 16 straipsnių, kuriais aiš
kiai nurodytos prezidento teisės, ty. kų jis 
gali ir ko negali daryti. Ypač atkreiptas dė
mesys į tai, kad prezidentas negalėtų pasi
skelbti diktatorium, arba šiaip kokiu auto-, 
kratų. Ispanijos prezidentas, kaip ir kituo
se kraštuose, gali personafikuoti tautų, bet 
parlamento neatsiklausęs jis negali tautos 
vardu kalbėti.

Prezidento tarnvbai yra skirtas šešerių i . . .. . . įlietų terminas. Jeigu jis baigęs vienų ta — 
nvba norėtu kitos, turi laukti Seseris me

pervedimų mokesčius, kad ga-! net gimines, jei tik pirks ūki
įkalbami įdėti mažiausias su- . . . , , ■ - i • ., ! lų gale to medalio radįejas uz- ■ ir taps ūkininkais.
mas pinigų, tad juos pastatysi . . ,1. ‘ d įmoka daug daugiau, negu tas

Vienas agentas bandė pri- 
’: rašyti narius prie ypatingai 

garsios draugijos už tokių ma-
ža suma, kad prisikrovė pil
nas kišenes pinigų.

Kitas žmogus tapo “unive
rsitetu”, kuris su gražiai ska
mbančiu vardu siūlė kolegijų 
diplomus. Kartais šitie atsiti- 

rėjo sustabdyti apgavingų ga-! khnai labai juokingi, 
rsinimų. ! Vienas žmogus Kanadoj, ra-

Du “medikališku" diržų” pu-18>'llaJuas slaptus laiškus tūk-
rdavėjai išvyti iš tarpvalstj-1 s,an“am8 žn,o'.uli’

vo pavardes iš telefonų kny
gų, siūlė per paštų dvyliką

binės komercijos. Vienam at
sitikime pardavėjas garsino 
jo produktų kaip “jaunystės 
diržų,”' kurį vartoti ragino 
garsiausi krašto atletai ir net 
gydytojai.

Viena moteriškė garsino 
vaistus nuo pilvo ligų: nuvi

sklypas kainoja. Kartais šis 
yra toks mažas, kad norint 
statyti namų, reikia kitas skly 
pas nusipirkti, ir už tų antrą 
sklypų tiek prašyta, kad žmo-

Ne viena teisinga kompani
ja nebando parduoti ūkį “per 
paštų.” Gera kompanija ne
siūlo ir nepataria partraukti 
artimiausius gimines, nevilio
ja norinčius pirkti, visai ne

gus dvigubai užmoka už skly- apžiūrėjus. Knygutes ir skel-
pus. Bet yra atsitikimų, kur 
tie sklypai yra visai negyve
namose vietose, bet vistiek iŠ 
žmonių reikalauta gerokai pi
nigų. Kiti panašūs atsitikimai: 
kai kurios kompanijos siūlo 
sklypus tiems, kurie išspren
džia lengvus galvosūkius, ar
ba siūlo laikrodžius, kokiu 
nors apgaulingu būdu.

binvų medžiaga apie ūkių že
mes yra naudinga, bet visti k 
reikia Įiačinm ūkį apžiūrėti. 
Viena kolonizavimo kompani
ja savo knygutėje pasakė, kad 
aplink žemės sklypą yri apel
sinų ir citrinų sodai, puiku- 
keliai, šaltiniai, namai, mokyk
los, viešbučiai ir t.t. Tikrybė 
je žemė buvo aršiausiose vm

Pagalba reikalinga — l)i !b,se’ toli nUo killl vietll ir lo*
1 ii nuo visko.

Yra labai daug valstybinio 
ir vietinių agentūrų, kur gu
lima gauti teisingų informa
cijų apie žemę ir tos. ag‘. mū
rus pasiųs žinių apie vietines 
agentūras, kurių darbas yra 
pagelbėti norimiems žemės f 1 
rkti.

Vėlesniais laikai: aedieinis

rbk namie — Užsidirbk pini
gų laisvalaikiu.” Patyrimo 
nereikia. Bet vistiek reikia pa
siųsti pašto ženklas informa-

pilnų kvortų “Canadian Rye”
(degtinės) “mūsų protėvių gė 
rymas” atsiųsti tam, kuris tikjcijoms. Kaip puikiai tas aka
jam pasiųs $15.00. Kurie siun-Įmba žmogui, kuris ilgų laiką 

negali rasti jokio darbo? Ar
ba moteriškei, kuri namie tū

le pinigų, gavo ruginių glūdų 
su paaiškinimu,- kaip galima

, | padaryti dvylika1 kvortų kokio ri vaikus prižiūrėti. Tas daugpriversta pripažinti, kad ne- . • •. 'f • . . • , , , • • nors ten gervinoteisvbe ir taktai iškraipyti, . '
kuomet buvo priversta naši- . . .r įvairiuose
rašvti po sutarimo liautis • . • • A . .......vietoje ir stengiasi surasti, su- kaip gali užsidirbti pinigų, ad-klaidingai garsinus vaistus.

Kita kompanija siūlė vaistų 
vvkti! (lusu^lb šalčiams ir gerklės

Business Bureau " 
miestuose veikia

žmonių apgauna. Žmogus pa
siunčia pašto ženklą ir gauna j kų ir patentuotų vaistų skel

bimų skaičius su k tiek suma
žėjo, gal todėl, kad valstybių

paaiškinimų; tai patarimai,

I sekti ir nubausti apgaudinėji-, vėsuojant korteles arba kon- sveikatos departamentai ir gy-
mus prekyboj ir pramonėj. I vertus, piešiant korteles, siu

tus. Nauji prezidento rinkiniai turi įvykti j uu"'1,11 t* Tūkstančių visokių kompanijų į vau t, mezgant, pardavinėjau,
prieš 36 dienų baigiantis prezidento tarny- j u^((«linui, 11 -1 ’ompamja aglueilų veikimas buvo šių! naminius daiktus arba drabu- 
bos terminui. | . | biurų tieka sustabdytas. j zius, kerpant is

Už nukrypimų nuo .konstitucijos nuos-• 'al* *{U K veite.. , nepaisant to, kiek yra. straipsnius arini
tatų prezidentas yra kriminališkai atsako- Minėti atsitikimai “Federai! nuveikiama, atsiranda lengva-1 koki nors biznį.
ni-ingas. Trimis penktdaliais parlamento bal
sų jis gali būti pašalintas iš prezidento vie
tos. jei konstitucinių garantijų tribunolas 
pripažintų jo kaltę. Bet jei šis tribunolas

laikraščių
pradedam
imliausia

IBjTrade Comuiission” susekti tikiu ir gana. Jei žmogus pir-1 reikia nusipirkti reikaiing 
tik per vienų savaitę. Tos ko- ma neištirs dalyko prieš pi-1 daiktus ai*ba medžiagų toki 
misijos uždavinys yra sekti nigų plojimų, tai visada bushns darbams ir tižiuos reika 
visus apgaulingus skelbimus j apgautas. Nepaisųnt to, kasllingus daiktus Jm i įia.-iųsi.

nenorėtų pripažinti jam prikišamos kaltės tarpvalstybinėje prekyboje. ! tavęs prašo arba siūlo kų norsno>s $10. Kai lengvatikiai pa 
mas ko žemiausioj temperatūroj, nes to krau- 1 tada prezidentas turi U*isę sau nepalankų Bet ir pašto departamentas parduoti, gi rai ištirk visų da-1 siunčia pinigų pirmiesiems dai 
gėrio ir balzamuotas lavonas staigi
pūti.

i

Stalino vedamoji valdžia kas metai į 
Maskvą varu suvaro šimtus tūkstančių dar
bininkų ir valstiečių tikslu jį pagerbti. Kaip 
viskas pas bolševikus, taip ir šis Lenino die
vinimas prievarta atliekamas. Nesunku su
prasti, kaip tye tūkstančiai “maldininkų 
“gerbia” raudonojo teroro tėvų, paguldytų 
šlykščiam mauzoliejuje.

Kiekvienas klastas ir kiekviena tauta 
turi savo didvyrių. Bet tie didvyriai nėra 
dievinami ir nėra neliečiami.

eme ’ parlamentų paleisti ir jmskelbti naujus rin-! prisideda prie šio svarbaus lykų prieš duodamas pinigus.; ktams, daugiau iš kompanijos 
kinius. 'darbo, kovodamas prieš šiuos| Čia paminėsimi* tik kelis at- nieko negirdės.

Be parlamento pritarimo prezidentas ne
gali daryti jokių sutarčių su svetimomis 
valstybėmis, negali pasirašyti * karo paskel
bimo.

Svarbiausioji prezidento pareiga dirbti 
bendrai su miništerių kabinetu. Jis skiria j

i.vorus, kurie nori pritraukti sitikimus, kaip lengvatikiams, Žemės apgavikai veikia iš 
daugiau žmonių. Šimtai įsaky- [ buvo kišenės ištuštintos. j tolesnių vietų, kati būtų sun- 
mų duota prieš visokias ko- ] Pirmiausia /balinėkime “dy i ku kų nors patini apie juos. 
rnpanijas, kurios tik naudoja-, kai gali gauti lotų tavo na-i Jie verčiasi iš apleistų ūkių 1 
si Jungt. Valstybių paštu, siu- ūmi”. Kadangi tokių ž >mės Naujoj Anglijoj, Floridoj, Ii>

dytojų draugijos Įvedė nuo
status, suvaržančius tuos skel
bimus. Be e gero darbo ir 
patys laikraščių savininkai 
orisidėjo. Bangelis laikraščių 
visiškai atsisako priimti to
kius skelbimus.

Vienas norvegų laikraštis 
rytuose visus medicinos skel
bimus pirmiau pristato ‘V'-i 
katos biurui. Bet net ir dabar 
Amerikoje kasmet išleim,; ma 
per $100,066,01!.') visokie., s pa
tentuotiems vaistams ir Įvai
riems gvdvmams.

IšgVujtų žmonių pagyrimui 
sudaro svarbesnę apgaulingų 
skelbimų dalį. Reikia atsimin
ti, kad beveik visuose atsitiki- 

i urnose, kur tik bandyta tyl i
premjera, šis gi visus kabineto narius. Ka ! sesijos ir kada kraštui gresia pavojus. Vi< ; Pasirodo, kad Ispanijos prezidento au-, ... . ...
bilietas guli būt priverstas atsistatydinti. Į dėlto jis gali veikti tik kabinetui pritarus. ; lorill.las |ubiau ..„varžytas, negu Praneli-1 ,-nsta, kad vartoti vardai pri-
parlamentui pareiškus nepasitikėjimų. Jo išleisti dekretai vykdomi kol parlamen- .. •1 ,, ... v 7 t • i , 4 r 1 ziįos. Pieta Amerikos respublikų ir kitų klauso įnirusiems z.monems. A' Prezidentui leista tik vienam atsitikime tas susirenka. Kis gi gali jo dekretus pat- ’ ‘ _
užimti parlamento vietų, kada šis neturi virtinti arba pakeisti. | kraštų prezidentų. (Tęsinys iš 2 pusk)

Rašo K. R. Vosilka.

ų REGĖJAU IR GIRDĖJAU 
LIETUVOJE

nė “legalėmis vagystėmis” neužsiiiniuė- koks stonas, — žodžiu, didžiausias savo 
jo... \a, ir pradėjo juos Kauno policija 1 moteriškas paslaptis turi jam išsipasako-
kamantinėti, iš kur ir kaip jie gauna pi 
nigų sau pragyvenimui. Tūli amerikie
čiai tokiu policijos elgesiu buvo įsižeidę. 
Taigi, kalbant apie policijų, viens po ki- 

(Tęsinys^ nemalonių dalykų prisimena.
Po kiek laiko, tie “dėdės” ir "tetos” Amerikiečius labiausiai kamuoja tai
Vėl' snaudžia, ir policistas vėl prašo jų, i tie visokie pasai, prašymai, užsimaldavi-. 
kad nemiegotų. Gal tai ir juokingai atro- mai, išsinialdaviinai ir t. t. Daug metų iš- 
do, bet tai buvo nepaprastas ir gana jau- j gyvenę Amerikoje, mes visai pamiršome . 
kus įspūdis; atrodė, kad Lietuvoj visi yra apie “biurokratinius česnakus”, o ku
štėtos” ir “dėdės” vienas kitam. Tik į- dangi po kitas Europos šalis nevažinė- 
sivaizduokite, kaip atrodytų, jei Cliica- jome, tai mums atrodo, kęd tik Lietuvo- 
gos policiniai žmones teisme vadintų “<lė- : je tas yra daroma, bet tikrybėje tai be- 
dėmis” ir “tetomis”. Į veik visa Europa tų formalumų laikosi.

Kas amerikiečius Kaune erzina. Bet kas labiausiai man nepatiko, tai
Policijos “giminingumas” ne visito- tas, kad Lietuvoje negalima išlaikyti tos 

i net yra malonus, ypač, kai lie “giminės” taip svarbios moterims paslapties, būtent 
pradeda ne į savo dalykus kištis. Praė- I — kiek metų turi. Apsigyvenai naujoje 
j ilsiais metais Kauno policija sumanė su- vietoje, tai namų savininkas turi tam ti- 
žinoti net tokį dalykų, būtent, iš ko ame* . krų blankų suiašyti, kad būtum užmal- 
įikiečiai maitinasi. Man buvo ižinomi visi , duota policijos nuovadoje. Ir ko tas šei

mininkas arba šeimininkė tavęs neišklau-

ti. Jei persikeli į kitų namų gyventi, tai 
senasis tavo “bosas” praneša policijos 
nuovadai, kad tu pas jį jau negyveni, tai 
reiškia — tave “išmaldavo”. Naujas šei
mininkas, vėl viskų išklausinėjęs, tave 
policijai “užnialdUoja”. Kurioms prisi- 
eina dažnai iš vietos į vietų kraustytis, 
tai tos mažai apie save misterijos gali 
,turėti.

Šiluva. * '
Patekome Lietuvon prieš put Šilines. 

Tada tūkstantinės minios plaukia į Šilu
vą. Ir nies iš Šiaulių į Šiluvų automobi
liu važiavome. Daugumas žmonių pėsti 
einu, jei ne visų kelių, tai lx*nt dalį; už- 1 
tat važiuodami dažnai pasivydavome 
žmonių minias iš įvairių parapijų su vė
liavomis, orkestrams grojant ir giedant.

Amerikiečiui matyti tokias procesijas, 
tai tikrui nepaprastas dalykas, nes Ameri
koje nieko panašaus neturime. Amerikoje 
procesijos yra perilaug triukšmingos, už-

nerašysiu, tik noriu pasakyti, kad jei ku
riam amerikiečiui pasitaikytų proga būti 
Lietuvoje per#Šilinių atlaidus, tai būtinai 
reikia aplankyti Šiluvų, jeigu ne kaipo 
maldininkui, tai bent kaipo turistui. Tik 
iš anksto reikia pasirūpinti nakvyne, nes 
kitaip gali atsitikti taip, kad nė šiaudų 
guoliui bus negalima gauti. Jei aš turėsiu 
progų dar aid/ų kartų Šiluvų lankyti, lai

Kad kaimiečiai skurdžiose bakūžėm* 
gyvena, tai ne visuomet todėl, kad jie m - 
galėtų geriau gyventi, liet dažniausiai, 
kad jie nenori arba neišmano apie gyve
nimo pbtoguinus. Užtenka pamatyti skir
tumų tarpe Klaipiulos krašto lietuvių ir 
Didžiosios Lietuvos, ypatingai paruliežy 
tai yra žymu. Tie patys žmonės, ta pati 
žemė, bet koks didelis skirtumas!

tik su maldininkų būriu eisiu; man rodos, č Nenoriu sakyti, kad Lietuvoje nėra
kad tai būtų be galo įdomu. Vai, gra
žios ir sielų .virpinančios yra Lietuvos

Kaune gyvenantieji amerikiečiai; praėju
sią žiemų ten jų buvo apie 15 asmenų, 
visi buvo ramūs ir dori žmonės, kurie net akis turi, kokie plaukai, koks luomas, lygti Lietuvos procesijoms. Apie Šiluvų

sinėja! Kur gimei, kada gimei, kokias ' tat nejaukios, ir jokiu budu negali pri-

procesijos!
Kaimas.

Ūkyje nesimato tokios žymios p.*r- 
nuiinos, kaip klul Kaune; ypač mums, n- 
merikicčinins, pratusiems miestuose gy
venti, tai nepastebima. Jeigu ir būtų ko
kių permainų kaimuose, tai trumpu laiku 
mums sunku tai pamatyti. Ir iš pačių ūki
ninkų amerikietis nieko gera neišgirs, 
yjaič jei kaimietis žino, kad jis kalbu 
su amerikiečiu. Mat, jų supraįbmi, kiek
vienas amerikietis yra milijoninkas, už
tat, kalbčfdainas su “merikontu”, jis tik 
savo bėdas ir “vargus” tepasakoja.

tikrui skurstančių žmonių, jų yru; bet A 
merikoje skurstančių lietuvių taip pat y- 

.^r»S;ir gana daug yra.
Prieš dešimt metų daug kus Ameri

koje svajojo, kad amerikiečiai lietuviui 
sugrįžę j savo tėvynę bus pavyzdžiu Lie
tuvos gyventojams. Bet pasirodo, kad 'tų 
jiavyzilžių yra labai mažai. Neretai pasi
taiko, kad ir pus “ainerikontų” ūkinin
kų Lietuvos kaime vištos nuo stalo tru
pinius rankioja ir mėšluotomis kojomis 
stalų teršių, ir avis gryčios kampe pririšta 
bliuuju. Tai tau puvyzdžiai!

(Bus daugiau)



Penktadienis, Graod. 18, 1931 DRAUGAS

Prašau Į Mano Kampeli KOLEGIJOS RĖMĖJAI
v-----------------------Rašo prof Kampininkas

BALŠAVIKI6KA DORYBĖ, pasakėčioj - kiaulė po ąžuo

Lietuviški balšavikai yra 
špygų rodymo ekspertai. Ot, į

lu.

Penktojo Mar. Kol. Rėmėjų Seimo Stei
ki nio jo Aukos, prisiųstos Ii p lapkr. ?8 d. 

1031, lėliškais;

J. Smilgius, Chicago, III....................$ 10.00
Mėnuo atgal viename susi- S. Daugėla, Chicago, III................. 1,0.00

čia ir papasakosiu jums apie Į rinkime susitikau seną pažis-jP. Ringler, Yonkers, N. Y............... 4.00
vieną tokį špygininką. |tainą Vargaturį. ! A- Tiškienč, New llaven, Conn.

Pradedu nuo to, kad šiaisI — Sveiks! Kaip viskas? — 
ėesais sunku žmogui ant svie J užkalbinau, 
to gyventi. Padėkim, Cicero,je! _ Duok ramybę, visokie
gyvena vienas 100 gradusų 
raudonumo tavorščius, ženo 
tas, turįs keturis, pats neži
nąs ar jie krikštyti, ar ne, 
vaikus, su kunu ir kaulais 
(balšavikai sakos dūšios ne
turį) tikįs į Trockio balša- 
mizmą, dėjęs aukas žydų vor 
keriui palaikyti, aukojęs ir 

lietuviškiems velnių komisa
rams maitinti, kunigus tamsu* 
nais, žmonių mulkintojais 
vadinęs, darbo pas kapita
listus negavęs, paskutinę plu
tą suvalgęs ir kulnu per sė
dimąją iš “badaujančių prole
tarų fondo” gavęs, eina pas
Ciceros kleboną kun. Vaičiū
ną, tą “žmonių tamsinto- 

ją” pašelpos prašyti. Kun.
Vai č imas — vargšų prietelius 
— suteikė pašelpos. Pavalgęs 
žmogus, pasiėmė poperos ir 
per balšavikų gazietą savo 
geradėją išdergė. Kur jus ra
site geresnį špygininką? Pa
sielgė akurat, kaip krilovo

“EKZOTISKAS KARO 
ATAŠĖ”.

Varšuvoj įvyko Lenkijos 
nepriklausomybės paminėji

mas. Ta proga buvo surengtas 
kariuomenės paradas, kurio 
žiūrėjo pats Pilsudskis, diplo-

j J . Statkaitė, Brockton, Mass. . 
Barb. Pocius, Brooklyn, N. Y.

l.tMl 
1.00 
1.00

Anelė Jekavičiūtė, \Vaterbury, Conn. 3.00
M. Kašetienė, Stoughton, Mass.

man nė Gaudys, Spring Valley, III. ..
, M. Trumpis, Chicago, III.................
' A. Brazinkas, Somersville, Conn.
i M. Vosyliūtė, AVaterbury, Conn.,

pažadėjo įstoti amžina nare .. 50.00
Petr. Pleinienė, Pbila, Pa..............? 1.00
Kot. Dailydeniūtė, Brooklyn, N. Y. 3.00
W. Gužauskienė, Baltimore, Md. . . 5.00

, , . Ig. Staradomskis, Chicago, Tll. .. 3.25vau Įmik,, kuriame dėkoja , lTrbon> chipaK0> In... 5 00
man už patarmę — susirū- a. ViSnianskas, WyominK, Pa. .. 3.1X1
pinti ir rasti iš to išeitį. Sa- J. Petkus, Brockton, Mass....  1.00
kosi radęs': dabar dienomis W. Kazlauskas, Detroit, Mieli. .. 1.00
miegąs ir puikiausiai išsi- Liet. B. Kat. Susiv. Wisc. apskr. 100.00

P. Valis, Chicago, Tll......................... 5.00
M. Jaskelevieienė, Montello, Mass. 45.00 
P. Gūdžius, Melrose Park, III. .. 

kampelio i K. Matulaitis, W. Frankfort, Tll.

rūpesčiai, neduoda 
naktimis miegoti.

— Bloga, — sakau jam — 
taip esant greit sveikatos 
neteksi. Turi tuomi susirūpin
ti ir rasti iš to išeitį.

Vakar nuo Vargatūrio ga-

miegąs.

Eidamas į savo
darbo biurą, vieną rytą prie M. ir Mare. Kirmilai, AYoneester, M. 
mokyklos žiūriu stovi nusimi-1 M. Bogušas, AYaterbury, Conn.
nęs vaikas.

— Vaikeli, kas tau? — pa
klausiau.

— Mama davė man du ni
keliu: vieną man, kitą sesy
tei. Abu įdėjau į kišenių. Be-

A. Benikienė, Fairhope, Alabama 
0. Petrauskaitė, Providenee, B. I. 
Magd. Kaminskienė, Chicago, Tll. 
Barb. Labutis, Yonkers, N. Y. . . 
Barb. Labutis, Yonkers,- N. Y. .. 
A. Vaitkus, Dayton, Oliio .......

5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
1.00 
3.00

M. Mailiūnienė, Cicero, Tll................ 1.00
Beraf. Kumpienė, Raeine, AVisc. .. 4.00

eidamas mokyklon vieną ni- p Makaitė, Raeine, AVisc. ............‘ 1.00
kelį pamečiau ir tas nikelis K. Kučinskas, Kingston, Pa...........  1.00
buvo ne mano, bet sesytės. A. Rimkus, Chicago, Tll.................... 1.00
--------------------------------------------- Br. Mieiūnienė, New Britain, Conn. 5.00
vietą tribūnoj. Policininkas Kun. P. Juškaitis, Cambridge, Mass. 5.00
pradžioj kreipėsi į jį prancū- M- Rusienė, P. AVashington, L.T. N. Y. 2.
ziškai, paskui angliškai. Bet, Y' k S- Boston, Mass. 2.

. j- i j m . v ,,J- T. Slavinskas, Beckemever, Tll. 5.pasirodė, kad “karo atašė” ~ -............... - -- • _S. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y.

00 
00 
00 

5.00
tų kalbų nemoka. Jis tik niur- ( Fp<ler. kp. per kun. Al. Urbonavičių
nėjo kaž kokius nesupranta-j Roekford, III. .............................. ‘ 5.00
rims žodžius. Tuojau priėjo j K. N., Chicago, III................... 20.00
policijos komisaras ir manda- į Ver- Skupienė, No. Abington, Mass. 3.00

matai, įvairių valstybių atsto- giai paprašė parodyti diplo
matinius dokumentus. Bet kavai ir karo atašė, apsirengę 

paradiniais rūbais.
Iš automobilių išlipančius 

aukštus svečius sutikdavo ir 
jiems atsaliutuodavo du poli
cijos kardonai. Tuo metu pri
siartino prie policijos keis
tais rūbais apsirengęs žmo
gus. Jis buvo apsimovęs gel
tonomis kelinėmis, užsivilkęs 
raudoną švarką ir ant galvos 
užsidėjęs aukštą kepurę. Prie 
kepurės švietė prisegtas dide
lis pusmėnulis. Galima buvo 
manyti, kad tai kokios nors 
pietų valstybės karo atašė. Du 
policijos kardonai “ekzotiška- 
jam karo atašė” iškilmingi 
atsaliutavo. Bet prie trečio 
kordono įvyko “mažas nesu-1 
si pratimas”. Mandagus po
licininkas norėjo ‘karo atašė’! 
patarnauti, nurodydamas jami

ro “atašė” tik rodė pirštu į 
ženklą, prisegtą' prie kepurės. 
Tačiau viskas greitai paaiš
kėjo. Pasirodė, kad tai esama 
paprasto piliečio, kuris buvo 
susiderėjęs su savo pažįsta
mais, jog netik žiūrėsiąs pa
rado be bilieto, bet įsi gausiąs 
ir prie mini stėnų T

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiskų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

LABDARlįf CENTRO 
VALDYBA

VIDURIUS SUTAISO
VALPOS Arbata yra geriausias 

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

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina guzus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą.. (-1 
Prekė $1.00. Raftykit lietuviškai J

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St
Waukegan, III.

Barb. Balčikonienė, Baeine, Wise. 3/X) 
A. Griškauskienė, AV. Cheshire, Conn. 2.00 
Mot. Petrauskas, Bristo!, Conn. .. 5.00
Jon. Bnllalas, Forest City, Pa. .. 1.00
M. Navakienė, Mahanov City. Pa. 1.00 
J. Pa.ulukonis Lawrence, Mass. . . 3.00
J. Teraila, Elmwood, Conn............ 2.00
Mikai. Danieliavieienė, Nasliua, Conn. 1.00 

Per penktąjį seimą svetainėje kolektor 
aukojo po $6.00: M. E. Žaldokas, A. Ro
kas, M. Novieki, J. Vilkas.

Po $2.00: Kun. J. Mačiulionis, kun. F.

Kudirka, M. Laurinskaitė, ir O. Krasaiu 
kienė.

Po $1.00: L. Šimutis, P. Jurgėla, Už- 
kalnienė, P. Gubista, A. Bimšauskas, .L 
Klimas, M. Stankevičius, K. Kriviekis. .1. 
Juška, P. A’aškfinas, A. Bacevičius, Klu- 
dienė, J. Aviška, M. Putkienė, Čepienė, 
P. Vaitkntikienė, A. Stnlevičius, A. <!*•!-1 
duvienė, I). Dovickienė, J. Žvirblis, B.’ 
Nenartonis, P. Kalnis, .1. A. Mickelinnas, 
J. Motekaitis, A. Valančius, O. Grabaus
kienė, M. Stankienė, .J. Krotkus, B. Juš
kienė, O. Bamblienė, O. Daujotienė, V. 
Kentienė, R. Maziliauskienė, M. Straškie- 
nė, O. Natniškienė, E. Šulgaitė. A. Kumš- 
lvtis, P. Peldžienė, J. Poškaitė, A. Šal
čius, P. Cižauskas, A. Grišius, Jankaus
kas, kun. Vaičiūnas, Daugėlas, Br. Alo
das, Br. Stanislovas, Andreliunas, N. N., 
smulkiais aukota $11.38. Viso sukolektuo- 
ta .............................................. .‘.......... $88.38

Brighton Park. — Kolegijos. Rėmėju 
35 skyr. $35.00; Labd. Sąj. 8 kp. $5.00: 
Nek. Prasid. Šv. M. P. dr. $5.00; freti- 
ninkų dr. $2.00; Apaštal. Maldos dr. $5.00.

Cicero, Tll. — Motinos Dievo Sopulin
gos dr. $5.00; Apašt. Maldos dr. $5.00.

18th Street. — Apašt. Maldos dr. $5.00.
Nortli Side. — Šv. Cecilijos dr. $5.00: 

Šv. Mykolo dr. $5.00; Kol. Rėm. 2 sky
rius $5.00.

AVest Side. — Šv. K. A. Rėmėjų in 
skyr. $3.00; Blaivininkų dr. $3.00; Alto
riams Puošimo dr. $5.00; Aušros A’artų 
Moterų ir Merginų dr. $3.00; Moterų Sąj. 
55 kp. $3.00; Tretininkų d r. $5.00; Kole
gijos 19 skyr. $5.00.

Marquette Manor. — Mergaičių Soda- 
licija $5.00; S. L. R. K. 163 kp. $5.00.

Melrose Park. — Moterų Sąj. 60' kp. 
$5.00; Kolegijos Rėmėjų 1 skyr. $5.00.

Kenoslia, AVisc. — Šv. Onos dr. $5.00: 
Kolegijos Rėmėjų 4 skyr. $15.00; Apašt. 
Maldos dr. $5.00.

Bridgeport. — Šv. K. A. Rėmėjų 2 
skyrius $3.00.

Labd. Sąj. Centras $10.00.
Šv. K. A. Rėmėjų Centras $5.00.
Federacijos Apskritys $5.00.
Moterų Sąjungos Centras $5.00.
Moterį} Sąjungos Apskritys $5.00.

Jonas Krotkus ...........  $100.00
Kun. J. II. Vaičiūnas........................ 15.00
Kun. P. Vaitukaitis............................. 10.00
J. ir Fil. Smilgiai iš Aurora .... 5.00
Dr. G. Bložis ..................................... 5.00
Dr. P. Atkočiūnas ............. ..... 5.00
Ona ir A7!. Kavaliauskai ............... 5.00
Ant. Beinoraitė, Mariau Rilis, Tll
P. Atroškienė, ................................. - •
Adv. K. Česnulis................................. 5.00,
M................................................................... 5.00'
Pranas ir Uršulė Gudai ............... 4.00
Juozas Garuckas ................................. 3.00
M. Tomkienė iš Aurora, Tll.
Antanas ir Emilija Nausėdai
M. Aitutienė ......................................... 2.00
Julius Šliogeris ................................. .. 1-60

APGAVIKAI VIS APGAU
DINĖJA ŽMONES

NEIŠLEIDŽIA PINIG 
NIEKAIS

(Tarinys iš 2 pusi., BERT.YNAS, gr. 14. —
rba rasta, kad tie žmonės nie-1 slėniuose sukelta Vokie’ 
kad nedirgo lomis ligomis. j priekaištų, kad ji gautas 

šitų apgaulingų vaistų par- sieniuose paskolas panaui
davinėjimas gal kenksmingiau
sias iš visų apgaudinėjimų, 
nes yra pavojus žmonių svei
katai. Žmogus, sergantis džio
va, vėžiu, arba kita baisia li
ga, greičiau privedamas prie 
mirties, nes toi vartoja viso
kius vaistus, kol būna per vė
lu jiems ką nors padaryti. Jei 
sergi, nueik pirmiausia pas ge
rą gydytoją ir klausyk jo pa
tarimų. FDIS.

REMKTTE TUOS PROFE- 
Sl.JON ALPS IR BIZNIE
RIUS, KURTE GARSINASI 
“DRAUGE.”

visokiems niekams, ne būti 
ms krašto reikalams.

Kancleris Bruening’as 
priekaištus griežtai nugini 
Nuo 1924 ligi 1930 metų 
kietija’gavo 4,400,000,000 

lerin paskolos. Iš tos st 
tik 63,000,000 dolerių pai 
dojo maudyklių, sportų aik 
ir parku Įtaisymui, taip 
meno ir mokslo reikalam! 
ko kancleris. Vokietija- 
net ištekliaus statydinti 
lingu gyvenamųjų nar 
nigai niekais neišleidžii

1931 METAIS
Nuotraukas Dar?

I

C. G. Lukšis
1

5.00 į 
5.00 i

2.00'
2.00

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

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel, Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė.

AGITATORIAI:
Kun. J. Mačiulionis, 

2334 S. Oakley Avė.
V? Duoba

2328 W. 23 St.
J. Dimša

821 W. 34 Street
M. Šlikas

10555 S. State St.

MOTERYS MĖGSTA “CEDAR 
CHKSTS”!

Ar Ji hutų Jauna ar sena ji bus 
laiminga, jei “Santa” atneš jai 
gražų “Cedar Chest”! Ar Jus 
matėte įstabiai apdirbta naujos 
mados ir gražiausio apdirbimo? 
Be to kainos nekiiomet nebuvo 
tal,p žemos.

Kviečiame ateiti ir pamaty
ti n rusų Kalėdinius Speželus.

Artistiškai smiplenuotas, ga
biai padarytos • Nepaprastos 
vertės daiktas — puiki <lx> 
t ana blle kam.

Si muos GF.I.F.ZIF.S 

SMOKI NG STANB

98c.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per ftimtus metų lau
kį Jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostia yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deka- 
nio Galinga Mostls kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą Ir ar- 
šaluaj kraują, nikstelėjlmą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagtję, o milijonai da 
nežino api« tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
vert* aukso, klek JI pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: Jeigu 
nabutų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'8 NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 76 centai. 
DEKEN’B OINTMENT C0.

HARTFORD. OONN.

Po ^7.85 - 012.85 - 019.85

’ J
♦ *

rZMEA,WtARE
Tonioht V OPEN'

Barškis Furnitūra House
• a

“The House of Fine Fumiture”
1748 WEST 47 STREET TEL. YARDS 5069

; šiai ««««>: «

Kį TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽTI
NAUJI ĮDOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI

. BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE

Painatykit Lietuvą kaip ji šiandie atrodo, kokią dit 
pažangą padarė per savo 13 metų laisvo gyvavimo, 
matvkit sekančius miestus: Kauną, Šiaulius, Klai] 
Raseinius, Alytų, Joniškį, Žagarę, Mažeikius, Paį 
Kuršėnus, Aukštadvarį, Stakliški, Butrimonins, Mei 
kine, Onuškį, Leipalingį, Liškevą, Šiaulėnus, Švėkšną, 
Naumiesti ir daug kitų miestelių, ir kaimų; gyvenimą 
ūkininkų, laukų darbus, iškilmes, Eukaristinį kongresą 
Šiauliuose, įvairius suvažiavimus, kariuomenę, apvaik- 
ščiojitną Trijų Karalių švenčių ir apvaikščiojimą Užga
vėnių, kovą “Lašiiisko su Kanapinsku.” žodžiu sakant 
pamatysit visą tą, kas yra įdomu pamatyti. Praleisite 3 
vai. linksinans laiko Lietuvoje už mažą kainą. Be to bufi 
Gali (\iplin in tlie ring 2 ratai.

ATYDAT. Kiekvienas pirkdamas 35c. įžangos bilie
tą turės progą j.gĄ’ti Gintaro karolius arba, vieną 
iš trijų dovanų, kuri bus skiriama atsilankiusiems.

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

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

UT. IR SER. GRUODŽIO 22, 23 Brighton Parke, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. par. salėj. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga. 35. Vaikams 10c.

NED. IR PAN. GRUODŽIO 27, 28 Apveizdos Die
vo pr. salėj 18 st. ir So. Union avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.

PĖTN. SAUSIO 1, 1932 Gimimo Panelės Šv. par. 
salėj 68 St. ir So. Washtenaw avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.

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

NED. SAUSIO 10, 1932 Šv. Jurgio par. salėj, 
džia 7:30 vai. vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.



DRAUGAS
dojo J. Singenbergerio mišpa
rus ir savo uždavinį gerai at
liko.

skas, Stulginskę, Rašinskienę ir Stanciku Šis choro pasirodymas, be 
pavojun išstato abejonės, prisidėjo prie Dievo

____________  garbės, keldamas maldingumų
AS P. PETKAUS- kia laimėjimų. Žinoma, ir op-1 toje bažnytėlėje ir pasirody-

penas įžymiausių kon- timistams, nieko neveikiau- damas kaipo choras. Pasiseki
te Rytinėse Valstybė- tiems, kepti karveliai į bur- mas kelia gerų,' nuotaikų vi

siems ir garsina mūsų, lietu
vių, vardų. Tad “Ei, vyčiai, 
gyvenam Tautai ir Bažny
čiai 1”

Dabar choras rengiasi Kalė 
dų šventėms.

X Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioj bus rekolekcijos gruo- 

23 dienomis, 
sakys marijonas 

tėvas A. Petrauskas.

Al LAUŽIAS PRO VAKARŲ AUKŠTUMAS

jhamton, N. Y., vakar įnas neskrenda. Norint pasiek- 
lį supraizų, suiau- (Ii laimėjimų, reikia optimiz- 

gruodžio 16 <1. “ l)r- mų suderinti su darbu, pasi- 
įskelbtas kontestinin- šventimu. Tada pasirodys gra 

sijas. Vienu “šuviu” žus vaisiai. Tatai, šalin pesi- 
sidurė greta Rašius- mizmas! Optimizmui duoki-

į kuri nepaprastas ener- me pirmųjų vietų.
)ri Stancikų užpakaly _ ,. . . ..1 ‘ Favyzdis visiems lietuviams.

Fdidelį

jastatyti. Daugiau ne- j
Įgubai padidindamas su-!
Įsus P. Petrauskas bai- Kras^e svieto, Bostone, gyve

iti Rašinskienę ir ryt, ,la Dragūnas, kuris gražų
t gali pradėti Stau- Pavyzdį visiems lietuviams Rytais šv. Mišios bus 8 ir 9

nuprastai sakant, ant tiu°da, kaip reikia remti sava, v alandomis, ir pamokslas.
įpti į katalikiškoji spauda, Savo laiš Vakarais 7 vai. pamaldos —
k, . . , _ ke “Draugo” administracijai, pamokslas ir palaiminimas
Iktas rodo, kad ne vie-1 . I t *

, .. pasididžiavęs, kad didelė gar- Sv. Sakramentu. Be to, tėvaskoutesumnkas nežino " * ’ .................
be sau laiko skaityti save di> misijomenus. pasiliks pas mus

r.. .. džio 21, 22 ir 2cToli nuo Clucagos, kitam 
VJ ■ . ,. , Pamokslus sakys

ne valandos, ne minu-
deie “Draugo” ir “Laivo' ir Kalėdų šventėms.

Rekolekcijos — tai ypatin

(£N0SHA,WIS. PHILADELPHIA, PA.
Penktadienis, Gruod. 18, I1):”

Brūžiklis. Misijos truks 'Ugi,
1932 m. sausio 3 dienos. į j * r

te lietuvių katalikų die-
Broliai ir sesutės, pasiimu

svetainėje atsilankė p. Jurgė- joje įvyks 40 valandų atlai- |dokite Dievo malonėmis, nes nrastl ir
ia, kuris labui gražia savo kai- mini, kurie prasidės sekma-,gah kuti ;pcr vėlu kitų nūs.- remĮęįte tuos biznieriuj

Gruodžio 13 d. Šv. Petro Švento Kazimiero parapi-

dienį gruod. 20 d. Po 40 va-' -i1-' sulaukti. Neatidėliokib* 

landų atlaidų bus misijos,
kurias laikys jėzuitas kun. Senas choristas. garsinasi JHPlc

savo kasdieniniais darbais. ir profesionalus, kurif
ha aiškino mums apie Lietu
vos, laisvės iškovojimų ir dau
giau pasižadėjo mums papasa
koti apie Lietuvą, kitų sykį,
kada jam bus suteikta proga,L 
gal vasario 16 d. Baigdamas 
savo kalbų prisiminė ir apie 
jaunimų, apgailestaudamas, 
kad jaunimo mažai matėse 
svetainėje. Iš tikrųjų, jauni
mas mažai lanko susirinki
mus, bet kieno čia kaltė ? Ar 
tai jaunimo? Rodos, kad ne. 
Kukį pavyzdį mūsų jaunimas 
gauna, taip jie ir daro. Yra 
nesenai Vyčių organizacijos 
kuopa sutverta, bet, rodos, y- 
ra nuveikus gana didelius dar 
bus. Dažnųi stato gražus lie
tuviškus veikalus, yra atlikęs 
v patingai didelį ir svarbų
darbų, Vyčių organizacijos 18 ® 
Seimas, padėjo sutverti kuo- į ASį 
pos kitose kolonijose, ir link-

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
Budriko didelis užpirkimas padaro galimu taip pigiai parduoti. 

Naujas 1932 m. RCA Victor Radio ir Fonografas Krūvoje.

essTo

gi “neprietelius” iš už-;'"'** &
.. ... v. . . skaitytojų armija, rašo:gali uz akių užbėgti iri jo c o~i

Įhnyn pasivaryti. Dėl to, “Draugas” paskelbė kimis# gų Dievo malonių laikas, vi- 
įįontestininkai budėkite tų, arba, kaip Lietuvoj vadi- siems duodama ypatinga pro- 

kinio dirvoje, kuri y- na taikų. Taigi ir aš, nors su ga susivienyti su savo Sutve- 
I.plati ir ilga. Nusiminti maža aukere $2 prisidedu prie rėjų.
►tininkams, kurie to, kad mūsų katalikiškoji Rekolekcijų dienos turi bū-
įg balsų turi ir manų spauda stiprėtų, bujotų ir ap- ti be galo brangios visiems, 
lebeįstengsių kitų, toli į imtų visus lietuvius Ameriko- būtent, kad paklydėliai su- 
rn pažengusių, pavyti ne-' je. grįžtų, apsileidėliai pasitai-
į. Pesimistas žmogus nie-j ištikrųjų p. M. Dragūnas sytų, gerieji geresniais taptų 
lėra pasiekęs laimėjimų, parodė visiems gražų pavyzdį, ir kad pranyktų iš mūsų tar- 
Kptimistas, t. y. tas, kuisi kad ne vien žodžiais, bet ir po visa tai, kas yra negeisti- 
gera mato, kurs iš visa auka reikia remti katalikiško- na. Tad šiomis dienomis gaię- 

^rų sekinių laukia, pasie-' ji spauda. • sime atitaisyti klaidas ir susi
taikinti su Dievu. Todėl, bran
gūs broliai ir seserys Kristu
je, visus kviečiu pasinaudoti

--------- šiomis rekolekcijomis ir įsigy-
vedėjas p. Stulga nemaža dėl, ti ypatingų Dievo malonių, 
jų “nusikamavo”. Choras gie-j Kun. S. J. Bartkus, kleb.

iTUVIAi AMERIKOJE
WEST¥H1£, ILL

fe. Lapkričio 22 d. gerb 
i. kun. S. J. Bartkaus irus

is buvo suruošta vaka-! 
Šv. Petro ir Povilo R.!

parapijos naudai. Gerb.
. sukvietė darbščių šeiini- 
ių, kurios pririnko iš biz- 
ų ir geros valios žmonių ,
įvairių gerybių, 

bios šeimininkės gardžiai f
ino gausingų publikų. Prie 

ų gardumynų p. Stulga 
jo paruošęs turiningų pro- 
ių, kurioje dalyvavo L. V. 
as ir kiti mėgėjai. Kalbė- 

niiesto majoras gerb. P. 
auskas ir kleb. S. J. Bart

. Tostmasteriu buvo p. A- 
ga. Po vakarienės buvo 

alinksminimas. Pelno para- 
i liko apie pora šimtų dol. 

’ž šios vakarienės pasiseki- 
kleb. kun. S. J. Bartkus 
dėkingas visiems, kurie 

bu, aukomis ir atsilanky- 
prie jos prisidėjo.

lapkričio 29 d. Šv. Pet- 
ir Povilo parap. svetainėje 
d. Milius rodė krutumus 

etuvos paveikslus.
X Gruodižio 6 d. po sumos, 
rb. kleb. S. J. Bartkus ir p. 
Stulga buvo išvykę j C'ice- 
11., atlaidus. Gruodžio 8 d.

vykus p. Stulgai, p-lė 
Karpi ūtr grojo vargo-

s rytų ir vakarų.
X Gruodžio 13 d. parapi- 
s choras buvo pakviestas Į

yntauč.ių panrpijos šv. An- 
lažnyčių Ilegeler, III. j 

atlaidus. Cboristni-ės 
susirinko ir ten nu- 

ilnos keturios puošnios 
jb”. Ten vargonėliai 

ir be abejonės, choro

AR JAU A TUKAI 
SAVO PAREIGAS?

AH UŽSISAKEI GERĄ LAIKRAŠTĮ 
1932 METAMS? -

Šiais laikais nei vienas namas negali apseiti be ge
ro laikraščio. Geras laikraštis namuose, tai tavo ir tavo 
šeimynos susipratimo reiškinys. Geras laikraštis pa
laiko žmonėse tikėjimų, dorovę, juos šviečia, kultūrina; 
neduoda tautybei užgesti. Tokiu laikraščiu yra dienraš
tis —

kuris dabar daro vajų tūkstančiams naujų skaitytoju 
gauti. “ Draugas” užsiprenumeruoti dabar lengva, nes —

“DRAUGAS”
DEŠIMTYS KONTESTININKŲ-iy LANKOS 

LIETUVIŲ KOLONIJOSE
Užsisakyk dienraštį “Draugų”, tai per ištisus me

tus kasdien turėsi namuose tikrų, ne veidmainį, drau

gų- ’

• DRAUGO” KAINA:
Metams ............................................... $6.00
Pusmečiui ................................................... 3.00
3 mėnesiams ........................................  1.50

DRAUGAS
2334 So. Oaklcy Avė. Chicago, III.

TELEK)NAS RDOSEVELT 7791

s 8smai darbavosi parapijai bei;® 
kitoms draugijoms, kurios rei; Fj 
kalavo mūsų pagalbos. Iš pra- į Įk, 
džios visi džiaugėsi ta jauna j 8 
mūsų organizacija, bet neik ! 'M 
gani. Tiesa, gal kada ir buvo Į K 
kokia klaida padaryta, bet 
nereikia į mus taip rūsčiai žiū 
lėti, geriau būtų mus painu 
kyti.

Tuo tarpu pakaks tų nusis
kundimų. Palauksime ir žiūrė 
sime, kaip ateityje bus. Tiki
mės, kad Vyčiai gyvuos.

Jaunuolė Vytė.

DAININKĖS KANARKOS
Tikros 10>°*10 PASIRINKTI

Kletkos, 
klctkij stan- 
dal, paukš
čių ligoni
nės ir val
gyklos. Pau
kščių reik- 
menos.

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai ir 

auklėtojai 
Chicagoj.

RUDOLPH J. MAREK
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, III.
Tol. Lawndale 8012

$10.00 Įmokėti

Dykai Elektrikinis laikrodis ar

ba radio suolelis.

Specialis Lietuvių radio Progra 

mas Kalėdų Dienoje Nuo 3 iki 

4 vai. po pietų iš stoties WCFL 

970 kiloc. Taipgi Nedėlioję nuo 

l iki 2 vai. Ketverge nuo 7 iki 8 

vai. vakare iš stoties W1LEC 

1420 kil.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdsslunas Bordeo)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telophone Randolph 4727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak į

Telephone Roosevelt #0#0 
Nmm; 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9400

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. j __ 
Room 1502 Tel. Central 2»7» !

Valandos; 9 ryto Iki 4 po plėtė i Ivį
-------— I®

Vakarais: Utarn., Ketv.. Ir gubstos (f, 
— 4 iki 9 vai , H

4145 Areber Avė. Tel. Lafayctte 7827 , K ' ------------- i®
Namų Tel. Hyde Park «»«

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 8OUTH IA 8AEI-E STREET -Vįj 
Ito-om 1934 Tel. Randolph 0385

Valandos nuo 9 ryto lkt 5 vai. vak » 
8241 So. H&latnd St. Tel Vletory 0541

Va lando* — 7 Iki » vakare 
Ebi.rn.. Ketv. Ir Hubaloe vakare

Tol. ltundolph 5187

ALFRED B. CLARK
Atlorney At Law 

11 8. LA HALLE STREET 
Ir Vakarais: Ulam., Ketv. ir Su-
balos buo 7:30 Iki 9 J

6200 8 HALSTED STREET
Tel. Wentwortb 1381

ŠIS RADIO TURI;
Synchronized tono sistemų,

4 screen grid tūbas. Tono 
kontrolę. Plačiai illiuminuo- 
ta diul. Elect. dynamic spea- 
kerį. Padarytas parduoti už 
$129.00. Dabar tiktai

$99.50
Su 8 RCA Tūbomis

Tai gražiausia Kalėdoms dovana savo šeimynai 
Kitos RCA Victor radios po $37«5O $350*00

Didžiausias pasirinkimas Victor ir kitų rekordų.

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

3417 - 21 S. HALSTED STREET
BUDRIKS REX KRAUTUVE3343 S. HALSTED STREET

Telefonai Bbulevard 8167 — 4705

Didelis Pasirinkimas 
Drabužy

Kalėdų Sezone musų krautuvėj viii didelis pasi 

rinkimas vyriškų aprėilnlų. vėliausios mados siutų ir 

paltų, visokių spalvų — žalių, raudonų, pilkų, tamsiai 

rudų ir collegiate modtdių dėl jaunų vaikinų. Kelim s 

pločio 22 colių. Visi siutai su dviem kelnėm. Kainos pri

einamos.

Be to turiifh* daug ii' didelių bargerių. Atsilanky 

kil. Turime daiktų, tinkamų Kalėdų dovanoms.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
' VYRŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

J. Petrauskas, Savininkas
z 3312 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 1162

i
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CHICAGOJE
NORTH SIDE. i misija labai stengiasi kad šis

-------------- vakarėlis duotų ko daugiausia
X Gruod. 13 d. Avenue Ca- pelno. Pagelbėkite jiems! Ti- 

feteria buvo surengta p. Būt- kietai tik 25c. Pradžia 7:30
kevičių ‘bunco ir card party’.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentlstas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko „Aptiekęs

Vai.: 9-9 Cicero, III.

D A K T A R A

vai. vali. Visi, kurie galite, at- *-----
Susirinko apie 200 žmonių, į-! neškite kokių nors dovanėle ŠILALIŠKIŲ VAKARAS «ivo vaidmenį (rolę) atliko, 
vairių tautų. Butkevičiai yra; laimėjimui. į ------- automobilistams, kurie pa*ve-

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATOBIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STKEE1

'-rezidencija 6600 S. Artestan Av« 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:80 vakare

vieni iš geriausių rėmėjų pa
rapijos. Dovanų buvo puikiau 
šių. Buvo gana daug mūsų
parap. žmonių ir širdingai dė 
kotą už atsilankymų.

X Parap. choras uoliai ren- šilališkių vakaras gruodžio 
giasi naujoms Kalėdų mi- d- £el‘ai pavyko. Buvo Su
žionis “Jubillee Mass“. Bus vaidintas juokingas veikalas.

žė ir nuvežė artistus, inž. J. 
Mockui, Kaz. Žilvičiui ir jo 
sūnui, Jonui Barauskui, 

pat P. Palu- 
K. Ančiunui ir ki

taip
binskui,

giedamos per pirmas Mišias. Publikos pusėtinai atsiian- 
Manau, bus keletas solistų k^' nors ir lijo. \ akaro tikslų 
varg. Kulys neturės daugiau paaiškino A. J. Janušauskas
nieko kaip tik pagyrimų savo pakvietė programų vesti Ši- karų ir prisidėjo darbu ir au- 
chorui po šitos šventės. lališkių organizacijos pirm. A. ka prie statymo Šilalės bažny-

gas “bunco party”. Visas pel-į X Gruod. 27 d., parap. cho- Blldri> kmis Puikiai vedė P™ “0* bok^ teiP pat dėkoja 
nas eis bedarbiams ir skurs ims rengia vakarėlį su trumpa Srauuž* Kabai puikiai kalbėjo p. N. Barauskienei už auką, 
tantiems. Suprantama, kadlprogr amėle ir šokiais. Vakaras ‘^augo” administracijos na į pp. Kabiams už užkandžius,! 
daugelis tų pačių žmonių, ku-!bus pirmas po Kalėdų ir, ma- r'a P' ^udas ir Uiev° Ap-
rie visuomet lankosi, bus nra- • nuu, visi ko linksmiausiai pi a ' elzdos parapijos klebonas
tomi šiam vakarėly. Bet da- leisite laikų. Bus solo, duetu, kun> Pr* Vaitukaitis, kuris |kui.
bar reikalas ir darbas yra fchoro dainelių, vyrų mer. P^ia savo kalba ragina Si- Rengimo komisija: J. Bra-

X- Gruod. 22 d., vak. šv. 
Mykolo parap. svet. rengia
mas labai įdomus ir reikalin-

tiems, kurie atsilankė į tų v a-

vaidiloms, vakaro vedėjui p. 
Budriui, šilališkių pirminiu-

Tel. Cunai 6764 Kės. Republic 6360

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHlilUKUAS 

IK OBSTETK1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir va.kų

DAKO OPERACIJAS

IJgomub priimu Rašmenų nuo 
pietų iki 6 vai. vakaro.

Nedviiomis ir sereuouns tik 
lškaiuo susitarus

ofisus, Kaborutonja ir X-Kay

2130 VVEttT 22nd STKEET
CH1CAGG

SVARBI ŽINUTE

DR. M. 1. SlRiKULlS
Litiuvis uydytojus u Ciu-

tingus putkfclv ottvu OtlSllb Į 
autųjų vielą po Utim. £u4u B. 
Asuiauu Avė. v ai. 2 Uu 4 u 
o nu o vau Ned. pagal sulai 
U. Tel. Boulevard ib2U. Na 
mai; uoli £>o. Albany Avė., 
lei. Prospect 19JU,

DR. J. J. KOWARSKI$
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 68 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. l'rospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. - 
Tel. Ganai 2330 *

balandos: 2:4 po pietų. Ir 7-9 v. V. 't 
Nedėlioj pagal susitarimu

s

gaivių dainų, ir tt. Neužmiršnepaprastas. Tad kviečiami 
■visi, kurie išgali, pagelbėti 
tiems, kurie neišgali gyvent 
kaip kiti. Šv. Vincento a Pau- į vakarų praleisti, 
lo dr-ja rengia šį vakarėlį. Ko

G K A B O R 1 A h

lališkius ir toliau tų puikų zauskas, A. J. Janušauskas, O.
kitę atsivesti draugus ir drau- l,radžt* darb» var> ti ir dai" Snaukštienė, V. Lukošiene ir
ęs patogioj vietoj ir linksmai

F-s.

buotis bažnyčios ir tautos la-, Yaluckienė. 
b ui. Po kalbų buvo vaidini
mas. Pirmas aktas. Ūkiniu- iI
kas su savo šeima iš Kadagi-1 
nų kaimo. Ūkininko Urbo,

BRIGHTON PARK.

DR. S. BlEZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

X — Spinduliui

Ofisas 2201 VVest 22nu Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 0222

Rezidencija: 6028 So Richinoud 
Avenue Tel. Republic I80o 

Valandos 1-—3 &. 7—8 vai. vak. 
Nedelioj: to — 12 ryto

J. F. RADZIUS♦ ...
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
668 VVest 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4888.

Laid-otuvėse pa-

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

Marytė, atsivedus savo mo-1 
vaidmenį vaidino Kaz. Žilvi-J Py klos drauges, miške suorga- 
tis, jo žmona — M. Zauriutė, nizuoja Gyvojo Rožančiaus 
duktė Ona — Nauriekiutė, draugijėlę duodama kiekvie- 
bernas Lauras — Motiejus nai mergaitei po vienų paslap-1 Gyuytojaa n Chirurgas 
Dambrauskas, siuvėjas žydas tį, išaiškindama visoms, kaip asHi.aNU AVK

DR. MAURIGĖ KAHN

tarnautu geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. \ oltke ----- Pr. ReZgaiiuS, poli- ’tlll'i pildyti SaVO paslaptį.
t c., uiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano • • , T r. ,n- pigiau negu kiti .. eminkas — Jonas Brazauskas.,darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2 516

2314 W. 23rd PI., Cliicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. i dramblys (slonins) J. Simo
Tel. Cicero 59J7

'iei. karus UUūi
Marytė susirgo. Jai mirs-

Antrg akt* vaidino su gyvu-apsireijkia Marija sa t„i. m. ....
kais: Leiba - J. Motiekai!^ | ingelais k ^būklai.

i

naitis ir M. Mockus, Benckė
Jums viskas bus aiškiau, 

kuomet atsilankysite gruo-

V ALANDUS:
Nuo i b iki 12 dienų 
Nuo 2 ik, 3 po pietų 
Nuo 7 iki b vakare 
Nedel. nuo fb iki lt ųieii*

ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir Rea. Tel. iletnioek 2814

DK. J. P. PUŠKA
3133 o. įLAUbihiB oiitEEl

Antras ofisas ir Rezidencija 

dobi b. Ali'iEiSlAN A VE.
uuao Vai. Wuo S-lž rytais: uuo 7-3 

i vaix. ^luU'u Oi. Vai.. x\uo pv
| pifcl. btaru. ir i>tiuu.L. Nuu 3-3 *a*
Į av buiadicniais sUvuiulu.

Tel. Grovttiiill

DR. A. L. YUŠKA
G^uITDJaS IR CHiKLKGAS 

V . 9-11 lyto 2-4 n i-9 vak.
Serauoniis -po pietų ir Neueiuiemuis 

Lik susitarus
i 2422 W. ALkKUoElTE ltUAD

Oifso Tel, Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
unsas 3162 So. Haisted St.

Kampais 31 Street

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

10-12

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVŪlS
Vai.: 2 iki b po pietų, 7 Iki 9 vak.

■ - * "a.MS

OtKce: 4459 tS. California Avė. 
N įdėliojo pagal sutarti

Tel. W entworth 3000
Rez. Tel. !Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

65o8 Š. 11AU8TKD iSTREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Les. I'hone 
Ėnglevvuod 6644 
V\ V.1L .. GI LIA 3600

Office t'none 
Wentworth 3000.

UR. A. R. McCRADIES
UGDYTOJAS ir CHIRURGAS

65o8 6U. 11AUSTED STREET J
Vai 2-4 ir 7-9 vai. vakare .

(

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyxA dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUg 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9877

Telefonas Yaids 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAP
Turiu automobilius viso 

kieuia reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

S. M, SKUDAS'
METU VIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

— A. J. Janusauskas, Abro-, ’dzio 20 dienų i per. svetainę.
mus — Pr. Rezgalius, lėkusi,, .A_ . ,. ..... . . , Mergaites vainikuos Mariją.
su arkliu — A. J varauskas,! , x . ',r _ , , ’ Jus savo atsilankymu galėsite
vagis — M. Dambrauskas, po- . . v . , • , , ■ i.. 7 . . , ¥ , ta įžangų, kaipo aukų aukoti
beminkąs — J. Brazauskas, . . . . ...,r . . T . ir kartu su jonus vainikuoti 
gerve — M. Marcinkus. Keži- , r ..

r M r i -c Marijų,sonus J. Motiekai tis. . ... ,, , ... ... i Vakaras prasidės lygiai:
Juokingų komedijų vaidino: „ , . „ . ,, , . <:30 valandą. Be to bus pija-1

Jonas Bapeikis, Kazimieras; . . ...t ... , v. no solo, kalba, skambinimas
Žilvitis, Nikodemas Nakrosiusi x , .... ,, , ,. , . gatara ir daina solo. Visas pei
ir p-le Karolina Palubinskai- i . ... , .. ,T. . , , . v. . . nas eis naujai musų bazuv-
te. Visi labai graiziai vaidino. L. .

D E N T i S 1 A 1

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Varde 1138
Chicago, Dl.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina S ta.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Komedijos vedėjas Jonas La- ĮCiai* 
peikis.

Vertėtų su tokia juokinga 
komedija ir “cirkuni” pasi
rodyti ir kitose kolonijose.

To vakaro renginio komisi
ja labai širdingai dėkoja pir-‘ 
niiausia gerb. Dievo Apveiz- 
dos parapijos klebt. kun. Pr. 
Vaitukaičiui už leidimų nau
dotis svetaine ir už gražių kal
bų, taip pat p. Pr. Gudui už 
pasakytų gražių kalbų, visiems 
vaidiloms, kurie labai gerai

Našlaitė.

LAIŠKAI PAŠTE

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ĮAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų! 

Į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742'

AGOTA GLOBIENĖ
(l’o tėvais JokubauHkuilė)

mirė gruod. 15, 1931 m. 2 vai. 
popicl, 40 melų amžiaus. Kilo 
IS Tiiurugės, ApnkrliTo, Gaurės 
l’urap. Puikių Kaimo.

Paliko dideliame iiuliudioie 
vyrų Juozapų, 2 „linu Kleofu.su 
ir Edvardų, aeaer) Gnu Juščlo- 
nę ir ftvoger) Antanų Ju.ščių, le 
tų Btulušienę ir pumederę Zo- 
fi.ių Balčiūnienę, o Lietuvoj 
brol) Juozapų Tarvlnų Ir brolio 
bę Marcelę.

Kilimą paėarvolua 4352 So. 
WaHhtenaw. Laidotuvės jvyks 
K u Imtoj gruodžio 19, Iš namų 
8 vai. bUH atlydėta ) Sv. Jur
gio par. bažnyčių, kurioj ivyka 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, l’o (Mtmuldų bus nu
lydėta j 8v. Kaziinie.ro kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras. Simai. Sesuo.

ftvogerls Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja g.ab 
1. J. Zolp, Tel. Blvd. 6203

9
56
62
63
11
16
22
53
54

Ciurcis Tlia
Starozinskaitė Pet. 
Zobelene Anna 
Žebrauskas F rauk 
Danunas .John •
Gendall Mari 
Kozlausky Anets 
Skakęl Mi> Ann 
Smilga Miss G.

Pilone Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avc.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. i. RLOŽIS
DENTISTAS 

2201 VVEST 22ud STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos lliuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 9 vakare 
beredoj pagal sutartį

Huurevard <68*
Rez. Heuiloca 7 694

DR. A. r. KAZLAUBKl^
1> E N H 6 1 A S

•i 4 B: Oo. AbilitUlu Altiniu 
Vai.: Nuo iv ryto ta. s vakar*

DR, CHARLES 8EGAL
Perkėlė savo ofisų po numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 19 iki 12 

Telefonas Midway '2880

Ot'iti&uj ALi. Gri V tiuiii Vilt
LXsj. d i Ji akrleuuu Avė.

Y ei. Groveiiiii 0 617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CiriKUKOAS 

2423 VVest Ma^ųuetle itoad 
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemijtk 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

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

I'lnrn ir b olv. vak. pagnl sutartį

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
«SPECIALISTAS

Į Palengvins akių įtempimų kuriu 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

Į svaigimo, akių aptemimo, nerVuotu- 

■ mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
1 mluractus. Atitaisau trumpų regys- 
Į tę ir tolimų regystę.
1 Prirengiu teisingai akinius visuose 
I atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
Į inas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomia nuo 10 Iki 13. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVS.
TeL Boulevard 7589

Tele. Cicero 12 6 9 X-Ray

UR.
LlUiUVlS DDAfiisiAS)

Vai.: kasdien nuo r u v. lyto Iki .
vai. vakare

Nedėliotais ir Sereuotnis susitarus

484/ VV . 14 ST. Cicero, iii.

DR. P. P. ZALLYS
DEM'llSlss

30 EAST lllth STKEET
Rampas Wubauh Avenue 

Tai. Pullinan U8oe 
Gazas, X-Ray, elc.

Pnone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
D E N T 1 H T A B 

Gas Eitractlon
Vai. 9-9 Ned. 9-11 

• 668 UG. WESTKRN Alk

Dr. C.K. Kliauga
D E N T IMTAS

l liiriiinkais, Ketvergais ir Suimtomis
MM W. Muriiiictte tyl. arti Ui-ul.-rn 

Avė. Phime Iletnioek 782N 
l’unedėliuis, Sercdoms ir Pėtnyčiomu 

1821 So. Ualšted Street

OFISAI:
«9Ul — 14 St. 2924 VVusnfOgViflf j'; 
fV-12. 2-4, 7-9 12-2, 4-6, BiVttŠI

fSsarnaut ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Ketlzie 2460-2*11-.

DR. S. A. DDWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomja
T ei. Cicero 2868 SusitaruO*

DR. T. DDNDDLiS
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
-i'-

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų * 12 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėllomts nuo 10 iki 12 ryto
• T‘i-

Telefonai dienų ir naktį
Virginia 0036

A. L DAVIDONISi M. D.
4919 SU. M1CI11GAN AVENUB 

Tel. Kenvvood 6197
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienis

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0616

DR.R.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KetY.

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy* - J

4145 Archer Avė. (Kampas I rancisco Ave.)(
Valandos: 19 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Uiarmuke ir Ketverge iki 2 vai.).
.Seredotiiis u iNedėilOluis pagal susiturimų.• j’. i ’ Mintim it iinuvi iviuno ouoiiui ®

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso n Rez. 'lei. BouL 6914

DR. BERTASH DR. SAIKELIS
75b VVest 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted St.)
tai.. I i ’j «:3i>-8:34 vai vak. Vai.: 8-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

N»deiioj susitarus N*dėlloj susitarti*

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

C11ICAUOS OFISAS: II KENOS11A, WIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. U 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarninkaia, ketverguis Ir pėt H
nyčionils nuo U iki 12 v. ryto, nuo I Vai.: pancdėllutn, seredomia ir su« 
1 Iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. II batomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 11d 
Chicagos ofiso Tel. Groveiiiii SMS 1 8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050 J

T*l. C«„tral 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. tf' 
Pagal sutarti

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

Buvęs Instruktorius Vleimoa Universiteto Per 5 Metus 
OIi.ji- lli:-l» Pili ii.:,I I U ašimi St . <ln<ag«, n.

Kleofu.su
Kaziinie.ro


i

1> S I ū <5 t k Penktadienis, Grood. i

C H I C A G O
NORTH S IDE.

Dr stė Motinos Dievo Auš
ros Vartų.

Šios draugijos priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 13 
d. Pirm. Andruškevičius ati
darė susirinkimą malda. Per-

štai J. M. Vyskupas Bučys 
ir gerb. kun. prof. J. Vaitke
vičius atsiuntė p. A. Nausė
dienei sveikinimą iš Romos ir 
kartu savo paveikslus atmini
mui. Ponia A. Nausėdienė ir 
p-lė M. L. Gurinskaitė labai

mynoms. Kurie reikalingi pa
šalpos, prašomi kreiptis pas 
p. M. Sudeikienę (4509 So.
Paulina St.)

X Gruodžio 15 d. įvyko šv. Į dėkingos visiems ir visoms,
Kazimiero Akad. rėmėjų l|kas jas gražiai atminė.
skyriaus priešmetinis sus-: x Sunkiai serga po opera-
mas. Gana gausingas. Nutarta! cijos p. Juozapa Masalskienė

.... .. .‘ . . rengti “food shower”. Tam' (graboriaus Masalskio žmo-skaicius praėjusio susirinkimo B . .. . , , ... '
. i , ,, •• * reikalui išrinkta komisija. Vai na) ir Mot. Sa-gos 1 kps. na-protokolą 'buvo priimtas nau-' . . i ’ * * H

dybn ateinantiems metams rė. P. Masalskienė buvo Augu-

grįžusi iš Lietuvos, kartą ar
batėlės metų papasakojo daug 
įdomių dalykų iš Lietuvos da
bartinio gyvenimo ir progre
so. Pp. Ona Kirienė ir A. Nau
sėdienė (Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo organizatorės) 
pakvietė p. Kalvaitienę klu- 
bietėms papasakot apie Lietu
vą. Tikimės, kad p. konsnlie- 
nė neatsisakys tai padaryti.

Rap.

Marąuette Park. — Moterų 
Sąjungos 67 kuopos 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 20 d. 2 vai. po 
piet parapijos svetainėje (68 
St. ir Waslitenaw Avė.). Vi
sos narės kviečiamos daly
vauti šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių reikalui 
svarstoma ir bus renkama vai 
livba 1932 metams.

po sumos. Visos narės kviečia
mos atsilankyti ir atsivesti 
nors po vieną naują narę dr- 
jai. Mes nesnauskime, kad mft 
su nepralenktų nauja draugija 
Šv. Teresės čia gimusių mote
rų ir mergaičių. Tad į darbą.

Brighton Park. — Šv. Pran
ciškaus Seserų vienuolyno rė
mėjų priešmetinis susi ri niri

mas įvyks gruodžio 20 d. ly
giai 2 vai. popiet. Prašome ne 
sivėluoti, nes tą pačią dieną 
įvyks tretininkų susirinkimas 
3 vai. popiet mokykloj. Malo
nėkite visi nariai ir narės at
silankyti į visus minėtus su
sirinkimus.

PIKTINKITE “DRAUGĄ*'

jas narys K. Pažėra, nesenai 
gyvenantis North Sidėje, bet 
jau pasižymėjęs savo darbais

vienu balsu palikta ta pati. 
X Labd. Sąjungos 1 kp. ren

atalikybės ir liet. tautos nau- 8iasi vakarai, kuris įvyks po
dai. Draugija labai džiau
giasi tokiu garbingu nariu ir 
tikisi daug gera susilaukti iš 
lokio nario. Toliau buvo taria 
iirnsį dėl “Draugo” platinimo 
ir jo 15 metų gyvavimo jubi 
liejaus. Buvo gana plačiai 
svarstyta ir nutarta užsipreuu 
mcruoti dienraštį “Draugą” 
sau kaipo organą'. Tai pavyz
dys ir kitoms draugijoms.

Kalėdų. Ši kuopa gražiai gy
vuoja. Pirm-kė p. M. Sudeikie 
nė visa širdimi gražiai visur 
veikia.

B. Kalvaiti.

stana ligoninėje. Linkime greit 
pasveikti.

X Pp. Urbų gėlių parduo
tuvė varo puikų biznį. Daug 
žieminių gėliij užsakymų gauti

PRANEŠIMAI
Šį vakarą, gruodžio 18 d., 

7:30 valandą, Beetboveno kon 
servatorijoj įvyksta svarbus
L. V. “Dainos” choro vai- 

kalėdoms. Gerai, kad lieta- dybos ir tarybos narių susina-

Brighton Park. — Maldos 
Apaštalavimo draugijos pra- 
motorų svarbus susirinkimas 
įvyks gruodžio 22 d. 7:30 vai. 
vak. mokykloje. Tad visi pra- 
motoriai įsidėmėkite tą dieną, 
ateikite į susirinkimą.

MARQUETTE PARK.

Lapkričio 22 d. Gimimo Pa
nelės Švenčiausios bažnyčioj 
Įvyko iškilmingos pp. Juozą-

Būtu labai gražu, jei Nortsai-i^ ir Marijonos Samoškų “si
dėje neliktų nė vienos draugi-j‘’»hr<> vestuvės”. Gausingai į 

bažnyčią' susirinko giminės ir 
i svečiai. Per palaiminimą, ku
rį suteikė gerb. kleb. kun. 
Baltutis, varg. Janušauskas 
giedojo “Veni Creator”; o per

jos neuzsiprenumeravusios |
Draugo” kaip savo organo..

Mišias dainininkė p. M. Janu 
šanskienė žavinčiu lakštinga-

viai savuosius biznierius re- j ]mas yjsj choro valdybos ir 
mia, jie to verti. Štai, “Dran- tarvbos nariai bfltinai tur; 
go” vyr. redaktoriaus p. L. dalyvatlti. Tra daug STarbin 
Simuėio bankiete p. Loviek, r„ika||) svarstyti
gėlininkas, dykai davė visas Pirm
gėles stalams papuošti, o Ur
ba palmas ir paparčius dykai

Brighton Park. — Nekalto 
Prasidėjimo Šv. M. P. Moterų 
ir merginų draugijos priešme
tinis susirinkimas įvyks gruo
džio 27 d. par. mokykloj tuoj

PRANEŠIMA S
ANTANAS KRIKSIITNAS. plačiai žinomas ė.«s-

vorykų taisytojas praneša Marųun-
tt** Park lietuviams, kad atidarė
moderniškai jrengtų čeverykų tai
symo Aapų — Shoe Repairing Shop,
naujame Dr. Tuškos name. Mit
South Artesian Avenue.

ANTANAS KRIKSIUNAS yra vie- __
nas iš geriausių čeverykų < šiušių)
taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate patyrimų. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankyJUt pas savo tautieti, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

paskolino scenai papuošti.
X Kalbant apie įvykusį pui

Šv. Mykolo Arkangelo d r-1 
jos priešmetinis susirinkimas; 
įvyks sekm. gruodžio 20 d.

kų p. L. Šimučio pagerbimą,' tuojau po pamaldų par. sve- 
noroms nenoroms reikia ati-j tainėj, 1644 Wabansia avė. 
duot didelį kreditą šv. Kaži -. Draugijos nariai prašomi at
miero Akademijos Rėmėjų dr- 
jos veikėjoms. Pokylį ir dova
nas rengiant jos nuveikė di
džiausius darbus.. Vakarienę

los balsu sugiedojo “Avė Ma- Samino Akademijos 8 sk. rė- 
rija”. Per Mišias pp. Samoš- m^os’ sk‘ Pirm‘ P- KanaPec*

i Lai su savo trimis sūnumis kienė, p. Paulauskienė ir ki
tos. Kitos kom. narės buvo iš

Visi raportai (Federacijos, 
labdarių, ligonių reikalais) li
ko vienu balsu priimti.

Valdyba liko visa sena: 
pirm. M. Andruškevičius (jau 
apie 11 metų yra pirm-kuj,
O. Rabičius, nut. rašt., J.
Daugirda (jau .8 metai), turtų
rašt. A. Vaškunas (apie 13>arčia priėmė Šv. Komuniją.
metų), patikrinimo rašt. J.J “Jaunavedžių” puikiame . _
Drazdauskas (apie 5 m.), ižd. nama lvyk° didele puota, kur r - J T «, . „. i i„ .. j »• •» J. Čepuliene, p-le M. L. Gn-V. Nausėda (7 metai), iždo!dalyvavo daug svečių. Po iš- -
globėjai M. Matulaitis ir M. į kilmingų pietų, kurie buvo ___ ’
Butkus, prie vėliavos J. Sriu-|P- Vingienės gardžiai paga-
bas, M. Grigas, D. Rėkus. minti, prasidėjo linkėjimų reiš . . _ __ _ .

Teisėjas J. Krutkevičius, kimai. Reikšdamas linkėjimus, . J
rašt. K. Šerpetis, tvarkdariai J gerb. kleb. Baltutis įteikė ce- 
J. Berkelis ir M. Martinkus. j ^brantams dovanėlę. Sveiki

no kun. Katauskas, pp. Janu
šauskai, pp. Leščiauskai, cele-

eiti į Šį susirinkimą ir sumo
kėti visus mokesčius. Bus 
svarstoma daug svarbių rei
kalu ir bus renkama nauja 
valdyba 1932 metams. Galėsi
te išsirinkti tokią valdybą 
kurį draugijos turtus didintų 
ir jos garbę keltų. Tad būti-

\. R. D. centro valdybos; pp.. nai ateikite į ši svarbų susi
rinkimą ir pasistenkit naujų 
narių atsivesti.

J. Karasauskas, -
Dr-jos rašt.

D

nė (iš Brighton Pk.) ir p. A.; 
Nausėdienė. Tas pat komite 
tas darbavosi ir J. M. Vysku 
po Bučio priimtuves rengiant, 
Stevens Viešbutyje, birž. 17 d

GRAND OPENING
Peoples National Market 

ir visus

I z \
' R. ANDRELIUNAS *

(Marąiipftp Jpwelry * Radin) 
Pirkusieji pas mus už fS ar dau

giau bus dykai nufotoprafuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI. 

Tel.
Hemloek 83R0

%
z

Wm. J. Kareiva 
Savlntnkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODCCTS

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4844 80. PAULINA STREET
Tei. Boulevard 1389

i

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash.
1 Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, į 
| apdraustame laiške. :

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

1 Chicago, Illinois |
^iimiminiiiiiiiimiiimiiiiintimnniiiiiniimuiiimniimnuuiiiiiiiHiiHiiiiiiiiHiii

JOHN A. KASS
( KAZAKAUSKAS)

U ATCHMAKER & JEWELER
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
laikrodininkas Ir aiiksorlns

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

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avesme

Tel. Lafayette 3315

v' V

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099

Mes permufuojarne pianus, 
forničius ir kitokius dalykus

z
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes perVežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Dabar p. Pulcherįja Vaide- Pranesa visuomenei 
kauskienė ir p. Kazragienė įė- <-ieerieėins ir apylinkių lietu- 

vius kviečia atsilankyti į 
naują marketą. Bus žemos 
kainos ir gražios dovanos da
linamos.

4928 W. 14 St. Cicero, UI.

Korespondentas J. Daugirda, 
ši draugija yra gana gerai su
tvarkyta ir gerai gyvuoja. Jos
turtas gerai apsaugotas, nes ----------------,------- -— •• , • x • ,. v i a x • x- si in. Bankietas įvyks sausioprieš pusantrų metą draugija zas ir Antanas ir marti. Po ‘ p
visus pinigus padėjo į lietu- pietą šokta iki vakaro. Apie 9 *, . _.. , , . .. , I i v • -i -j • Paneles sv. parap. svetainėj.vi n bendrovę stovinčią ant la-<v&*- svečiai vėl susėdo prie .. n- ., . , , ..i i • - r» • o I Kur p. Vaicekauskiene ap-bui gerų pamatų. Ši draugija i skanios vakarienes. Ponai Sa-1 .." , , . • • • v . suma dirbti, ten dirba iš visosrengia labai puikų vakarą moskai ir jų seimą savo nuo- v ’ . _ », . • .. .• . . x:,.” ... , .. *'x- a k • -x- j , širdies; jos darbus visuomene fintų, pietinėj miesto daly, tikgruodžio 31 d. parapijos sve-j^irdumu bei vaišingumu suda- . ‘ -v- . vromaa „„„1 remia, nes tai yra gabi geros vieni morgičiai. Namas ran-

širdies ir darbšti veikėja. dasi 615 E. 62 st. Priimsim į 
Ponia B. Kalvaitienė, IJetn- mainus mažesnį namą. Pašauk 

vos konsulo žmona, nesenai ti savininką Fairfax 4899

branto brolis B. Samoška, Jad ’ gerb' klebono kOT' A’ Briii‘ 
T y, kos pagerbimo rengimo komi-yga Leskauskaite, sūnūs Juo .. . .

tainėj senų metų palydėti ir. n*‘ linksmumą taip, kad visi
naujųjų linksmai sulaukti.
Kviečia visus North Sides jau 
nūs ir senus. Atsilankykite ir namus, 
linksmai laiką praleiskite.

J. D.

T0WN OF LAKE.

X Gruodžio 13 d. Davis 
Sųuare Park svetainėj įvyko 
Moterų Sąjungos 21 kp. pen
kiolikos metų sukaktuvių va
karienė. Vakaras pasisekė, bu 
vo graži ir turtinga programa. 
Dalyvavo daug garbingų sve
čių. Vakarą gabiai vedė, p. J.

turėjo “swell ,'time”.
Vėlokai svečiai skirstėsi į 

palinkėję “sidabro
jaunavedžiams” laimės ir su-'

! laukti auksinių vestuvių.
Ponams Samoškams buvo i- 

į teikta didelė dovana nuo gi
minią ir draugą.

Svečias.

1914 — 1931 M. GRUOD. 13 
D. SEKMADIENIS

Gruodžio 13 d., 1931 m. su
kako 17 metą nuo A. L. R. K. 
Moterą Sąjungos įsteigimo. 

Čepulienė. Jai buvo įteikia Keistas sutapimas: prieš 17 
gėlią puokštė pagerbiant jos metą gruodžio 13 d. ir, štai, 
pirmininkavimą per 6 metus, dabar vėl tos pačios dienos 

X Šv. Pranciškaus Seserą pasikartoja. Ta proga M. S. 
Vienuolyno rėmėją 3 skyrius organizatorės, p. A. Nausėdie- 
rengia “bunco party” šešta- Į nė ir p-lė M. L. Gurinskaitė 
dienį gruodžio 19 d. pp. Kai- (pirmoji centro raštininkė, ve 
vaičią name (4441 So. Wood liau Centro ižd.) ir abi Mot. 
St.), 7 vai. vak. Prašomi vi- Są-gos garbės narės, susilaukė 
si gausiai atsilankyti ir pa- gražią sveikinimą iš inteligen 
remti seselės. , čių veikėjų bei pirmųją orga-

X Plačiai žinomas veikėjas nizacijos narių. Tos, kurios 
p. V. Stancikas, darbštus dirbo moterų organizacijoj 

! “Draugo” platintojas ir visuo sunką pradžios darbą, tos į 
menės veikėjas, išgavo iš p. vertina ir organizatorią dar- 
Lrwandausko kalėdinių dova bus. Didi žmonės visada įver- 
nų skurstančioms lietuvių šeL tina kitų darbus.

PARDAVIMUI namas

ĮVAIRUS KONTRAKTORIA1

M. ZIZ A S
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALTFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemloek BBS*

ČEVERYKAI
Jei jus turite vargo pri
taikyme čeverykų jusy 
kojoms, tai leiskite 
mums tų. bėdų prašalin
ti, nes musų krautuvėj 
jus rasite ėcverykus kaip 
lik jusu kojoms padirb
tus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZAI.F.SKI Ir MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted Street Tel. Vlctory 6576

Geriausia Dovana Šv. Kalėdoms
MALONŪS LIETUVIAI! jei pirksite saldainių Ka

lėdų dovanoms, tai pirkite tiktai BIRUTES SALDAI- 
NES, atvežtas iš Lietuvos* Birutės saldainės yra pada
rytos iš geriausių, sveikiausių ir skaniausių uogų, kaip 
tai žemuogių, serbentų, 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 SALDATNES parduodame retail ir whole- 
sale. Tr pristatome į bile krautuvę Chicagoje. Taip kad, 
kuriems toli atvažiuoti pas mane, tai galėsit gauti Bi
rutės Saldainių savo apielinkėje.

Gerbiami lietuviai kraiituvninkai, prašomi dnofi už
sakymus iškalno kad spėtume pristatyti prieš Kalėdų 
šventes.

Apart Birutės saldainių, pas mane galite gauti skanių 
baravykų, minagn, strimelių ir pirmos rųšies gintaro ka
rolių, špilkų, auksarų, žiedų, cigamyčių ir kitokių ginta
ro dalykėlių.

VINCENT M. STULPINAS
Birutes Saldainių Atstovas

3400 S. Etneraid Avenue

Telef. Republic *398

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
Kainos prieinamlanslM.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- • 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ

Sapos Talei 
Hemloek IMT

Namų Telat 
Republic 8*8*

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTO RIU8

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WE8T 69th STREET

ChicagO) III., Td. Boulevard 1333.

Tai. Vlctory 1»4B 
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH 8HAGZDAS, Sav. 
Elektros ralkmanos Ir fikBČIa- 

rlal {vedame elektrų | namue Ir 
dirbtuvės.
91M S. Halsted St S AugUtls

T

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




