
draugas
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje. .

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No 299 2334 So. Oakleif Avenue CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 21 D., 1931 M.

3C A C O P Y ENTERED AS 8ECOND CLASS M ATT E R MARCH JI. 1918, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S, 1879

DRAUGAS 
The rnost. influenti 
Lithuanian Daily in 

America.

3c A C O P Y METAI-VOL. XVI
Telefonas: Boosevelt 7790

Europa neišmokės karo skolų Amerikai
VOKIETIJA SIEKIA, KAD ATSIKRATYT 

REPARACIJŲ MOKĖJIMU
DARBO PARTIJA AUSTRALIJOJ PRA
LAIMĖJO PARLAMENTO RINKIMUS

EUROPA NEIŠMOKĖS 
SKOLŲ

VOKIETIJA PRIEŠ REPA
RACIJAS

AVASHINGTON, gr. 20. - 
National City banko Nevv

BERLYNAS, gr. 20. — Vi
si Vokietijos gyventojai vie-

Yorke “boardo” pirmininkas nijasi, kad nutraukti repara-
C. E. Mitchell’is finansiniam ei jų mokėjimą,. Šis mokėjimas,
senato komitetui pasakė, kad sako vokiečiai, Vokietiją į-
Europa karo skolą Amerikai gramzdino į pavojingą ekono-
neatmokės. Tas turi būti kiek minį krizi.
vienam aišku. I T1 . . . Y. .

.v,. , ' Jki sioliai, sako vokiečiaiBankininkas paaiškino, kad v. . Tr ...t . žinovai, Vokietija reparacijo-\ okietija nutrauks mokėjusi . .v ,,nns išmokėjo apie 2/ bilijonussantarvei reparacijas, o san- I . , . Tv , . .. , , . ’ doleriu. Ts tos sumos vienaitarves valstybes sustos mo- T r, _ .. . , . ....., .. . . , i Prancūzijai teko 14 bilijonukejnsios Amerikai karo sko- ..., .dolerių,las. I

J. Valstybių žemesniųjų kongreso rūmų paskirti demokratai viršininkai: F. E. Scott’- 
as, pašto direktorius; J. J. Sinnott’as, durininkas; K. Romney’as, tvarkdarys, ir S. Trim- 
ble’as, klerkas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PATOBULINTAS MO
KESTIS

MAŽEIKIŲ BAŽNYČIOS 
STATYBA

KPIKŠČIONIšKOCną 
ŠEIMYNOS KONG

RESAS

Laimi dažnai buvo nusisku
ndžiama, kad Lietuvos pilie
čių mokesčiais apdėjimas ir jų 
išrinkimas esąs labai menkai 
sutvarkytas. Labiausiai skun
dėsi Įvairūs pramonininkai ir 
prekybininkai. Teisybė, ir že
mės mokesčiai taip pat nėra 
per puikiausiai sutvarkyti, ta
čiau kaimo žmonės yra daug 
kantresni, ne tiek jautrūs kaip 
biznieriai, todėl ne tiek šau
kia ir dejuoja. Vyriausybė yra 
nuo senai mokesčių . pagerini
mu susirūpinusi. To susirūpi
nimo vaisiai jau pasirodė. Ne
senai paskelbtas naujas įsta
tymas apie ėmimą mokesčių 
iš prekybos, pramonės ir aps
kritai biznieriaus. Šitas nau
jas įstatymas yra daug aiške
snis, sukels mažiau ginčų. Bus Vvr. tribunolo valst. gynė- 
mažiau nepatenkintų piliečių, jas pavedė Klaipėdos krašto 
Girdėti, kad vyriausybė tuo-, prokurorui Švintekui ištardyti 
jau ėmėsi naujo darbo kitus jaunąjį pris. adv. pad. J. Bo- 
mokesčius tvarkyti. Galvoja- rchertą už tai, kad neseniai 
ma taip pat, kad reikėtų ap-I per vieną bylą gindamas mer- 
krauti mokesčiais tokius tur-įginą, nužudžiusią savo kūdikį, 
tingus ponus kaip advokatus, Lietuvą viešai pavadino azi-

Mažeikių mūrinės bažnyčios 
statyba jau išvesta ligi stogo. 
Šiemet baigta ji negalėjo būti 
dėl lėšų stokos. Statybos dar
bai bus tęsiami pavasa . “A.”

KUDIRKAI PAMINKLAS

I)r/ V. Kudirkos paminklui 
statyti draugija Š. Naumies
tyje, priešais naująją mokyk
lą, mano pastatyti jo biustą, 
pusantro karto aukštesnį už 
natūralaus žmogaus dydį ir 
bronzinį. Tam reikalui turi jau 
surinkę keletą tūkstančių litų.

“A.”
CHICAGO JE

MOKESČIAI UŽ 1930 
METUS

SCHMELING’AS SUTINKA 
BOKSUOTIS SU WAL-

KER’IU
TARDYS UŽ LIETUVOS 

ĮŽEIDIMĄPranešaina, kad vokietis 
boksininkas Sehmeling’as su
tinka boksuotis su boksininku 
AValker’iu Chicagos stadiju- 
me ateinantį kovo mėnesį.

Sehmeling’as priėmė pasiū
lymą 200,000 dolerių už rung
tynes. Bet galutiną sutikimo 
žodį jis, sakosi, prisius gruo
džio mėn. 24 d.

Sehmeling’as yra Vokieti
joj. Tai tas pat “čempijo
nas,” kurs New Yorke rung
tynių metu su Šarkiu išsitiesė 
ant matraso ir atsisakė muš
tis, nes, girdi, Šarkis jį že
miau juosmens užgavęs.

BRIUSELIS, Belgija. — 
Čia. įvyko Krikščioniškosios 
Šeimynos (organizac.) kong- Cook apskrity 1930 m. mo
renas. Vienam posėdy kalbėjo kesciai už nekilojamus tur- 
Louvain’o universiteto teolo- tus turėjo būt sumokėti ligi 
gijos prof. kanauninkas Jan- ateinančio sausio mėn. 1 d. 
sen’as. Jis nurodė; kad dar- Dalia r pasirftfeė, kad nėra ga- 

įbininko atlyginimo reikale y- limvbės tą atlikti. Laukta iš 
ra būtina reforma. Turintie- valstybės rūmų palengvinimų, 
ji didesnes šeimas darbiniu- Nesulaukus, apskrities kler- 

VIENA, Austrija, gr. 20.—1 patariamasis komitetas po ii- kai tun but dau^au atlygi- 1<as pradėjo gaminti mokes-

Karo skolų negalima pana’.! To ir gana, pareiškia, jau
kinti, nes jos nepanaikina- | uesnioji vokiečių karta.
mos. .Tas išmokės patys šio į -----------------------
krašto gyventojai. RANDA, KAD VOKIETIJA

NEGALI MOKĖTI"

BAZELIS, Šveicarija, gr. 
j 19. — Tarptautinio banko

VENGRIJOJ MORATORIU
MAS

Gauta žinių, kad Vengrijos' gn tyrinėjimų pagaliau, suse- 
vyriausybė tomis dienomis, kė, kad Vokietija negali mo-
pa skelbs skoloms moratoriu
mą.

RASTA 30 LAVONŲ
TUNISAS, gr. 20. — Kai 

kuriose Tunisijos dalyse išti
ko potviniai. Nuslugus van
deniui rasta 30 žmonių lavo
nų.

30 ŽMONIŲ ŽUVO

LONDONAS, gr. 20. — To
mis dienomis dėl siaučiančių 
ūkanų ir jūros audrų Angli
jos pakraščiais žuvo apie 30 
žmonių.

NELANKYS JAPONIJOS

BRIUSELIS, gr. 19. —
Belgijos sosto įpėdinis su žmo 
na ateinantį pavasarį žadėjo 
aplankyti Japoniją. Dabar 
paskelbta, kad atsisakė nuo 
tos kelionės. Priežastis — Ry
tuose politinės suirutės, na
mie gi ekonomiškas krizis.

narni. Vienodas visiems atly- <dU sąskaitas, kurios pirm 
ginimas yra neteisingas. i sausio gal nebus nei išsiųs- 

tos.Gerb. profesorius kalbėjoketi jokių karo reparacijų.
Komitetas vra nuomonės, kad apie “mamonizmą.” Pasakė, 
Vokietija yra reikalinga re-1 kad šis yra didžiausias mūsų J 
paracijų moratoriumo pratusi-1 laikais šeimų priešas, 
mo dar porai metų.

Komitetas rado, kad vokie-j kalbėjo apie tai, kaip Belgijoj
čių geležinkeliai yra suirę ir smarkiai mažėja gimimai irdi
iš jų neturima pelno. Bet ko- deja divorsai (išsiskyrimai).
mitetas reporto dar neskel-i v: • i n.-* • • v. . . _. i Visi kalbėtojai astnais žo

džiais smerkė gimdymų kont-

APIPLĖŠĖ KLEBONIJĄ

gydytojus ir kt., kurie labai 
daug uždirba, o mokesčių ne
moka. Tat būtinai reikalinga 
skubiai padaryti. “Tr.”

VYKDO BAUSMES

jatišku kraštu. <« A.”

VOKIETIJOJ KAINOS 
MAŽINAMOS

Keli plėšikai užpuolė ir a- 
Kun. Fallon’as, jėzuitas, Į piplėšė Švenč. Trejybės para-

rolę.
Kongresas vienu balsu nu

tarė kreiptis į belgų ministerį
____ „ .pirmininką, kad jis pasisten-

“ I ZTUS, gr. 19. So- pravesti įstatymą gausin- 
eialutai atstovai parlamenta , p( apdrandos rrikahl.
ėmė kaltinti vyriausybę, kad
ji neganėtinai rūpinasi bedar
biais. Šį kaltinimą parlamen
tas pastatė pirmojon vieton ir 
prasidėjo karštos diskusijos.

Ministeris pirmininkas gy
nė savo poziciją.

LAVALTSf LAIMĖJO PASI
TIKĖJIMĄ

NAUJAS KOLEGIJOS 
DIREKTORIUS ŠVENTOJ 

ŽEMĖJ

JERUZALE. — Iš Ameri- 
Jis sakė, kos čia atvyko pranciškonas 

kad vyri&usybė viską daro kun. Paskalis Kinsel’is, kurs 
bedarbių gerovei. Bet socija- paskirtas Terra Santa kole- 
listai jį užrėkė. Tada jis pa- gijos, Jeruzalėje, direktorium, 
reikalavo balsuoti pasitikėji- Ligšiol buvęs direktorius pran

CHICAGOS KUNIGAS 
PASKIRTAS VYSKUPUpijos kleboniją, 1118 Noble 

gat., kur klebonauja kun. K.
St„<-ka. Pagrahė apie l,000! šv Kazimiero lenk,, para- 
dolerių. pijos kleboną monsign. S. V.

Boną Šventasis Tėvas Pijus 
XI paskyrė vyskupu Grand 
Tsland, Neb., vyskupijai.

MOKYKLOS BUS UŽDA
RYTOS

Glencoe miestelio trys pra
džios. mokyklos sausio mėn. 
pradžioje gal nebus atidary
tos. Nėra reikalingo fondo.

DAR KARTĄ ĮSPĖJA 
JAPONUS

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ

Policmonas E. J. Hanus vie 
ną plėšiką nušovė, kitą gi su
žeidė. Plėšikai buvo užpuolę 
namus, 2240 Armitage avė.

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
FONDAS

IŠTRĖMĖ STUDENTUS

NANKINGAS, gr. 19. —
Kinų karo vadovybė iš šio 
miesto ištrėmė visus kinus 
studentus, kurie čia keletą die 
nų triukšmavo. Kareiviai stu
dentus suvarė į traukinius ir 
jie nuvežti atgal į savo mies
tus.

mo klausimu ir balsavimas iš
ėjo vyriausybės naudai.

fPRALAIMĖJO RINKIMUS

CANBERRA, Australija, gr.
20. — Darbo partija, kuri val
do kraštą, pralaimėjo parla
mento rinkimuose. Ji stovėjo 
už aukštąjį muitų tarifą.

ciškonas kun. C. AValmsley’as 
grįžta į Angliją.

Kun. Kinsel’is paeina iš I- 
llinois valstybės, J. Valsty
bių.

Bedarbių šelpimo fondui su 
rinkta daugiau kaip 10 mili
jonų dolerių ir kampanija 
Cook’o apskrity uždaryta.

Lincoln’o parko policmonas 
M. Holden’as už plėšiko nušo-

BERLYNAS, gr. 19. —
Vokietijos gamyba sumažėjo 
taip, kad šiandie ji yra lygi ivimą laimėjo 100 dolerių do- 
1900 metų gamybai. ’vanų.

j BERLYNAS, gr. 19. — Kai 
j nų mažinimo diktatorius jau 

Kariuomenės teismas lap- i ėmėsi darbo. Daugeliui gami- 
kričio 28 d. pasiuntė vykdyti kainos jau sumažintos. Pa- 
prokuratūrai bausmę kun. Ku- P’ffi’di ir valgomieji produk- 
pstui ir V. Pranckūnui. Kun. ^al-
Kupstas teismo buvo nubaus-; A belno j i kainų mažinimo ka
tąs 1,250 lit., o Pranckūnas —■ mpanija visam krašte prasi- 
750 litų, o jų nesumokėjus, dės tuojaus po Naujų Metų. 
pirmasis bus laikomas arešte Tas bus atlikta remiantis

AVASHINGTON, gr. 19. — .
Valstybės sekretorius Stini-J08 skundą 
son dar kartą įspėja Japoni
ją, kad ji suturėtų savo ka
riuomenės veikimą Mandžiūri- 
joje.

2 mėn. 3 savaites, o antrasis 
— 1 mėn. 3 sav.

Kun. Matulevičius iš Svė
dasų, nuteistas 10 mėn. kalėti, 
padavė vvr. tribunolui kasaci- 

“A, n

UŽ KĄ AREŠTUOTA 
STUD. V. KUDIRKAITĖ

vyriausybės paskelbtais dekre
tais.

PATVIRTINO MORATO
RIUMĄ

SUSPENDUOTAS POLIC
MONAS

Krim. policija nustatė, kad 
antrašus ant vokų, kurtuose 
buvo siuntinėjami K. A. K-o 
atsišaukimai ir kurių dalis bu
vo rasta per ankstesnę kratą, 
rašė minėtoji Kudirkaitė. Jos

Suspenduotas tarnyboje po
licmonas F. Heller’is už tai, 
kad nusigėręs nereikalingai ė- ^v°la baigta ir prijungta prie

AVASHINGTON, gr. 19. — 
Kongreso žemesnieji rūmai 
317 balsų prieš 100 patvirti
no prezidento Hoover’io nas- 
kelbtą vienerių metų karo sko 
lų moratoriumą.

Šis klausimas tuojau pasių
stas senatui.

BOMBAVO KINŲ MIES
TUS

mė šaudyti į vieną įstaigą.

Prohibiciniai agentai suse
kė šalę pašto rūmų saliuną, 
kurs senai veikė ir kuriam 
svaigalai atvirai buvo parduo 
darni. Agentai sunaikino visą 
vidaus ištaisymą.

anksčiau iškeltos bylos kun. 
Telksniui ir stud. Petrauskai
tei. Teko patirti, kad ji iš kri
mto. policijos nugabenta į

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
gr. 19. — Amerikos ir Angli
jos atstovai Peipinge pask< 

Kauno sunkiųjų darbų kalėji- j bė, kad japonai lakūnai iš oi
mą. “A.”|bombavo du kinų miestus 

lapie tai japonai nei vienu
PLATINKITE “DRAUGI” džiu oficijaliniai nepaskell

Lietiniai, pilkite Kalėdų dovanas ir visus kitus reikmenis tose krantinėse, kilios skelbiasi dienraštyje Drauge"!
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DIENOS KLAUSIMAI
KUR LIETUVOS TIKRASIS KELIAS?

Šiuo klausimu ne viena tauta šiandien 
yra susirūpinusi. Susirūpinę yra ir 
mūsų tautos rimtieji vadai.. Lietuvos 
spauda dažnai svarsto klausimų, kuriuo ke
liu Lietuva turi eiti, kad sau ateitį užtikrin
ti. Tuo reikalu rašo ir “M. L.” savo 49 Nr. 
Jis sako;• ’ ' _ . ib 41

Iš kur kyla bolševizmas ir bedievybė? 
Šį klausimų dar ne visi mūsų žmonės yra 
išsiaiškinę. Tikrai, iškur gi jis kyla, tas 
bolševizmas ir bedievybė? Gal šiaip sau nei 
iš šio nei iš to pasidaro žmonės bolševikais, 
laisvamaniais ir bedieviais? Gal ir visa Ru
sija vienų naktį susapnavo balsų sapnų, o 
ant ryto padarė revoliucijų ir paskelbė bol
ševizmų. Ne, taip nėra! Kiekvienam da
lykui yra priežastis. O-kokia gi priežastis 
bolševizmo? Bolševizmo priežastis yra klai
dingais keliais nuėjęs, mokytų žmonių pro
tas. Taip, taip, ir mokslo žmonių protas 
kartais nueina klaidingai^ KeRais. O, čia rei-' 
kia pagalvoti! Mokos, mokos žmogus ir 
žiūręk pasidaro laisvamanis, bedievis ir net' 
bolševikas. Jei taip, tai čia tur būt yra kur 
nors kaž kas negera? Čia teisingas klausi
mas ir mes tuojau atidengsime visų paslap
tį. Bet kur yra tas kažkas negera, kuris pri
verčia besimokančio (žmogaus protų klaidin
gais keliais nueiti? Gi ten, iš kur besimo
kančio žmogaus protas semia žinias, ten 

, kur tos žinios gali būti nušviečiamos vieno- 
. kia ar kitokia šviesa, ten kur žmogaus pro-1 
. tas formuojamas, auklėjamas ir gali būti ve

damas teisingu keliu su Dievu, arba klaidin
gu keliu be Dievo ir net prieš Dievų. O ta
tai yra, universitetas. Tai, vadinas, ne vis- 
yien ir kokį universitetų išeis šalies inteli
gentai? Čia, iš tikrųjų, nereikalingas klau
simas. Taip aišku, kaip diena, kad ne visi 
universitetai yra vienodi ir taip pat aišku,

kaip diena, kad ne vis vien kokį universi
tetų bus baigusi šalies šviesuomenė.

Na ir iš tikrųjų. Jei universitete profe
sorius kiekvienų progų pajuoks tikėjimų: 
jei savo dėstomąjį mokslų sems iš kitų klai
dingų, laisvamaniškų, nors silpnų ir sukriti
kuotų, mokslininkų knygų: jei studentams 
patars skaityti tik tokias knygas, kuriose 
tik yra kas nors laisvamaniška, o nutylės 
tokias knygas, kurios visiškai sugriauna i 
laisvamaniškųjų mintį — na juk aišku ko
kiais keliais bus nuvestas protas, išėjusio 
iš tokio universiteto inteligento. Klaidin
gais, laisvamaniškais! Jei iš namų ir būtų 
atsinešęs tvirtų ir gilų tikėjimų, ir tai tokia 
mokykla, ir ypač universitetas, gali pada: 
ryti jį abejingų, nedakepėlį, nežinantį, kas 
esąs — tikintis ar ne? ' -

Bet tai dar ne viskas. Sekime šitų min
tį toliau. Juk iš universiteto išeina tūkstan
čiai žmonių. Jų vieni eina į mokyklas kitų 
mokyti, kiti rašo knygas ir laikraščius, tre
ti eina dirbti visuomenės ir valstybės dar
bo, vadinas rašo naujus įstatymus, tvarko 
šalies švietimų ir t. t.

Čia, tai pašėlusiai svarbu! Kaip jie gal
voja, kaip protauja, tais keliais - jie norės 
ir kitus vesti. Vadinasi, kokiais juos pada
rė universitetas, tokiais jie norės ir kitus 
padaryti. Jei jie bus įstatyti į laisvamany- 
bės kelių, tai ir visų kraštų, visų tautų tuo 
keliu ves. Vienas bedievis ar nedakepėlių a- 
bejutis mokytojas per savo amželį gali tūk
stančius prirengti kitų, iš priaugančios kar
tos, abejučių nedakepėlių ar bedievių.

Laisvamanis laikraštininkas gali tūks
tančius laisvamaniškų straipsnių prirašyti, 
o kiekvienų straipsnį juk perskaitys taip pat 
tūkstančiai žmonių. Valstybės vyras, įsta
tymų leidėjas, jei jo protas bus klaidingais 
keliais nuvestas, taip pat juk klaidingus, 
o ne kitokius įstatymus leis. Tai matome 
dabar kokia sudėtinga mašina. Vienas di
delis ratas (taip pavadinkime universite
tų) sukasi, jis suka tūkstančius ratelių, tie 
rateliai vėl tūkstančius, ir pagaliau milijonai 
ratelių, visa tauta, važiuoja ta kriptimi, ku
rioje sukasi tas didysis ratas. Tada ar vis
vien kokia kryptimi tas didysis ratas suksis?
Na čia ir vaikas atsakys, kad ne visvien.

0 kuria kryptimi mūsų visas kraštas tū
ri važiuęti ? Teisingu keliu su Dievu, ar klai
dingu keliu be Dievo ir net prieš Dievų, ku
rio šioj žemėj galutinis tikslas — tai ten, itojami pinigams, keletu tūks- į 1705-1712 
raudoni rytai, žmonių kraujuje išmaudytos 
raudonos raidės SSSR, žmonijos gėda — 
bolševizmas. Mūsų tautai ten nepakeliui,
Apsaugok, Viešpatie!

POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS
.Rašo V. Stulpinas

AUKSAS IR SIDABRAS

Kų bendra turi auksas ir 
sidabras, kaip pinigai ir kaip 
popierinių pinigų pagrindas, 
su dabartine depresija1?

rinėtojams. Mums svarbu tik 
tiek pažymėti, kad kiekviena 
gentis, arba tauta, pasiekus to 
kio civilizacijos laipsnio, kati 
vien savo darbo vaisiais neDe- 

galėjo savęs patenkinti, Kada
Norėdami kiek aiškiau su- leik6jp luainyti savo paual'y' 

prasti pinigų santykį su-dabar tus daiktus su kitomls genti' 
tino depresija, mesime paukš- ,uis> Ui tais laikais rado8‘ re” 
čio akies žvilgsnį i sidabro ver jkala8 tur8ti pl"'gų’ alba budQ 
tybės giminystę su auksu. | vienam daiktui išmanyti kitu.
-'.orint į tų klausimų atsaky-1Tiek «alima PBS8k5'*1> kad sb 
tereikės pažengti giliau į se-|dabras pinigams buvo
novų ir pažiūrėti, kaip senai lvartojan,as eeiPt8“4’. babd°- 
sidabras buvo vartojamas Žydų’ S"*’ Ir rome-
kaip pinigas, kaip ilgai sidab-!nli .lalkais; į dėl pat
ras buvo vartojamas kaip tik-1
ras pinigas J. V., kada buvo 
įvestas vien auksas kaipo pi-1 
nigų pagrindas J. V., kokios 
aukso valiutos pasekmės ir 
kas turėtų būti padaryta,! 
kad sidabru būtų grąžinti ge
resnieji laikai J. V-se ir, ben
drai, visame pasaulyje? 

Pirmiausia atsakysime į
klausimų: kas yra pinigais

seniausių laikų auksas ir si 
dabras buvo visur kariu var 
tojamas pinigams, reikalingus 
daiktus vieno krašto keičiant 
sū kiti} kraštų daiktais.

Auksas ir sidabras drau
ge eina per visų žmonijos isto
rijų; nuo Romos imperijos su
griuvimo 476 m. ir naujoms 
valstybėms ant jos griuvėsių 
susigrupavus, auksas ir sidab-

Manhattan”, didžiausias J. A. V. prekybinis garlaivi. , 
šiomis dienomis įleistas į Delaware upe.

. . ras liko svarbiausiais pini-
Jvaip įau yra žinoma, ekono-' • T j-i ± i • j... .. . gaiš. Ir dėl to auksas ir sida-mistai įvairiai apibūdina pini- , ... ... . . . .* r bras liko tikrais pinigais ir
-gus, bet, trumpiausiai sakant, ., . . T v - v i *» ’ ’ R ’ susitverus Jungtinėms Valstv-
pinigai yra saikas (miera)
būdas vienam daiktui išmai
nyti į kitų. Tai pinigai. Nors 
plačiau apie pinigus kalbant, 
būtų galima duoti ir daugiau 
definicijų, bet šiam klausimui, 
manau pakaks šių trumpiau
sių.

Kaip senai sidabras varto
jamas kaip pinigai, tai jau sie
kia žilos senovės, ir tikrų datų 
nustatyti būtų labai sunku, 
vien dėl to, kad kai sidabras 
ir auksas buvo pradėtas var
toti pinigams, niekas tos <Te- 
nos neužrašė. Ir tik dabar su
randant įvairiuose kapinynuo 
se (Egipte, Palestinoje ir Ba
bilonijoje), tenka patirti, kad 
sidabras ir auksas buvo var

’ bėms 1776 m. Per visus vidur-

tančių metų prieš Kristaus gi- 1712-1725 
mimų. Bet dabar mums tas ir 
nesvarbu; tas daugiausia rū
pi numizmatams, senovės ty-

0 kas būtų pas mus didžiausia tvirtovė

prieš raudonuosius rytus, kas lietuvių inte- . , ... .... . .., • , šių ateit} užsitikrinti,
ligentų protus vestų tikru keliu^ būtų i ,.~jvĮais i<eiįaįs 
tas didžiulis ratas, kuris suktų visos tau-į lh-., to nies džiaugiamės, 

tos gyvenimų laiminga ir šviesia kriptimi ? j katalikų visuomenės vadai šiandien jau n<
Tai Katalikų universitetas.”

-r-i

Rašo K. R. Vosilka.

Kg REGĖJAU IR GIRDĖJAU 
LIETUVOJE

(Tęsinys)
Lietuvos kaimuose ir miestuose la

bai daug mačiau tikrai gražių mote
rų. O tipų tokioje mažoje tautoje yra 
taip pat labai daug: žemaitės skiriasi 
nuo aukštaičių, arba nuo suvalkiečių. 
Proporeinaliai imant, lietuviai turi dau
giau gražių moterų, negu kitos tautos. 
Amerikiečiai, tai gerai žinome, nes jau 
keletą karių Amerikoje lietuvaitės buvo 
išrinktos grožio karalaitėmis.

Kaimietės, nors ir nežmoniškai sun
kiomis gyvenimo sąlygomis, yra links

imos ir labai kalbios. Bet miestietės lw- 
teik visos atrodo lyg kad būtų kažkuo 
^patenkintos, ir jei retkarčiais nust- 
ypso, tai kaip per sopulius. Viena po

nia man aiškino, kad tokia veido ištais 
ka ir tokia šypsoiTų yra “madna”; o mo
teriškei taip juoktis, kaip kati auierįkie- 
is juokiasi, tai. yra labai “vulgariškaM

1790-1807
1808
1809
1810 
1811 
1812
1813
1814
1815

15.43 1897 
16.08 1898 
15.97 1899
15.77
15.53
16.11
16.25
15.04

iki nedaug svyravo

amžius iki pat Amerikos atra- 1873 / 15.92
dimo 1492 m. sidabras turęjo 1874 16.17
lygų ir tvirtų pamatų kaip oi- 1875 16.59
nigai. 1876 17.88

Tik dėl tos priežasties, kad 1877 17.22
sidabro daugiau buvo iškasa- 1878 17.04
ma, sidabras buvo keletą sv- 1879 18.40
kių pigesnis už auksų. Papras- 1880 18.05
tai sidabras buvo 14 sykių pi- 1881 18.16
gesnis už auksų. Ir taip pra- 1882 18.19
dedant 1687 metus sidabru 1.883 18.64
ir aukso proporcija ėjo šitaip: 1884 18.57

1885 19.41
Metai (Ratio) 1886 20,78

Proporcija 1887 21.13
1687-16;:? 14.94 1888 21.99
1690-1695 15.02 1889 22.10
1695-1700 14.81 1890 19.76
1700-1705 15.11 1891 20.92
1705-1712 18:31 i 892 2:5.72
1712-1725 15.11 J89S 26.49
1725-1730 14.81 1894x . 32.56
1730-1735 15.41 1895 31.60
1735-1790 14.92 1896 30.66

amą sau švie- kelių pasuko. Katalikų universiteto steigi-
i Kristaus nu- nias yra vienas iš rimčiausių katalikų vyki-

namų darltų, tai vienas iš tvirtųjų tautos
kad Lietuvos pagrindų. Lietuvos Katalikų Universitetas ii

medžiaginės paramos.i vien tik įžodžiais, bet ir darbais į tų tikrąjį

Lietuvos .moteris daugiau negu lygias tei
ses turi. — '

Bet daug motorų dirba valdiškose įs
taigose, kur nereikia plytas nešti, kaip 
antai bankuose, ministerijų bi tintose, 
pašte. Labai juokinga, kai jos gatvėje 
demonstruoja savo tarnybų, susitikusios 
laiisvės alėjoje viena kitos klausia: “kas' 
naujo girdėti ministerijoje”? Iš tokių pa
sikalbėjimų, kas nori, gali daug ko suži
noti... Tarnaujančios valdžios įstaigose 
jau nelaiko sdve darbininkėmis, bet po
niomis, mat, jūs namuose laiko tarnaites, 

• o kai kada turi net aukles savo vaiku
čiams pasisamdžiusios. Amerikoje šito
kios klasės moteris laikomos paprastomis 
darbininkėmis, ir jos daug daugiau dir
ba. Kas girdėjo, kad paprasta banko arba 
ofiso tarnautoja Amerikoje turėtų iš ko 
tarnaitę ar auklę laikyti ?

Lietuvoje yra nemaža gabių lietuvai
čių įvairiose mokslo srityse. Kiekvienoje 
mokslo šakoje jos neatsilieka nuo vyrų. 
Gana daug moterų yra gydytojų, advo-

je esame pratę mafyti tik negrus toki ils ; kačių, teisėjų, filosofijos daktarių; tik 
darbus dirbant. Taigi, darbo atžvilgiu neteko girdėti, ar yra Lietuvoje moterų

34.20
35.03
34.36

»

1900
1901
1902
1903
1904 

į 1905 
•1906 
' 1907
1908
1909 
1911
1911
1912
1913

ūd.dt)

39.74
38.22

oo 
33.62 
34.19 
37.37 
39.81 
23.09 
21.00 
17.00

Aukso ir sidabro propor
cijos nuo 1919'iki 1931 m. tuo 
tarpu nenurodau: neturiu sta
tistikos, bet dar grįšiu prie J 
V. pinigų klausinio, tai tad:, 
paduosiu tikslių statistikų.

Taigi matome, kad sidabro 
proporcija su auksu eina tai 
aukštyn tai žemyn, žiūrint io 
kiek kuriais metais būna si 
dabro ir aukso iškasama. Taip 
pat sidabro proporcija su auk- 
|šu per visų laikų, pradedant 
17 šimtmečio pabaiga iki be- 

j veik 19 šimtmečio pabaigos 
svyravo tarp 14 ir 18

1914
1915
1916
1918
1919

9Q D 00.0

Amerikos lietuvių tarpe susilauks moralės ir kotarpį sidabras buvo pasau-
(Tęsinys 3 pusk).

ir nepriimta. O kadangi mes Amerikoje 
visas madas gauname iš Europos, tai gai 
ir mums Amerike prisieis susiraukusioms 
vaikščioti ir sopulingai šypsotis.

Ūkyje moteris dirba taip, kaip tur 
bot niekur Amerikoje nedirba. Per visą 
mielų dienelę moteris dirba laukuose ly
giai su vyrais; aš net ariant ir akėjant 
moteris mačiau. Vakare namo parėjusios 
turi milžti karves, šerti kiaules, šeimy
nai valgį išvirti, vaikus prižiūrėti; žo
džiu — atidirbti visų darbų, kurio per 
dienų užtektų, jau neinant lauk iš namų. 
Ne vien kaimuose moteris už vyrus sun
kiau dirba, bet Kaune mačiau moteris ne
šant cementų ir plytas prie namų staty
mo, net iki trečio ir ketvirto aukšto. Ma
tyti, kad Lieuvos “big shots” skailb 
moterų prakaitavimų tokiuose darbuose 
visai pritinkamu, nes Kaune prie val
džios statomų fiamų moteris taip pat ply
tas ir cementų tempė. Amerikiečiui tas be 
galo šlykštų įspūdį padaro, nes Amerika-

moterų arkitekčių ir inžinierių. 
Ypač daug yra medicinos daktarių, ir tai 
gana gerų daktarių. Aš vis manydavau, 
kad moteris gydytoja nustoja visų mote
riško būdo švelnumų. Bet man teko pažin
ti Lietuvoje keletas gydytojų, kurios su
geba būti geromis gydytojomis ir būti la
bai simpatingomis moterimis.

Arčiau pažinus gražias ir geras lie
tuvaičių ypatybes, man rodos, kad Lietu
vos valdžia su ramia sąžine gali aprieti 
mokesčiais visus kavalierius, kurie iki 
35 metų amžiaus neapsiveda. O'tie, kurie 
veda svetimtautes, jiems reikia net pa
baudos uždėti. A

Rankų bučiavimas.
Kas šalis, tai mada. Amerikoje žmo

nės retai rankas viens kitam spaudžia, o 
jų bučiuoti tai nieks nebučiuoja, bent vie
šai. Bet Lietuvoje ne vien maži vaikai 
yra mokomi dėdėms ir tetoms rankas bu
čiuoti, bet ir suaugę vyrai ponioms ran
kas bučiuoja.

Negalima sakyti, kad rankų bučiavi
mas yra gtynai lietuviškas paprotys, nes

priimtas. Lietuvos ponios taip yra pra
tusios, kari joms vyrai rankas bučiuoti}, 
kad jeigu kuris vyriškis sveikindamas 
jai rankos nepabučiuoja, tai ji jaučiasi 
įžeista; mat, mano, kad jos negerbia.

Amerikietė aplankiusi Lietuvą visai 
kitaip jaučiasi, kai kas jai rankų pabu
čiuoja. Kai senas vyras jai rankų bučiuoja 
tai negana, kad malonumo nesudaro, bet 

f prisiminus mamos pamokymus, kad rei
kia dėdei rankų pabučiuoti, rodos, lyg 
ir gėda. O kai jauni tau rankų bučiuoja, 
tai rodos, kad jie laiko tave teta arba 
dėde; o jausti, kad tave laiko senu, tai
įau nekoks malonumas moteriškei.

Man viena amerikietė skundėsi, kad 
gyvendama Lietuvoje per šešeris metus, 
jokiu buriu neguli priprasti prie rankų 
bučiavimo. O vieites ponas, kuris išgyve
no porų metų Amerikoje, sugrįžęs Lie
tuvon buvo nusistatęs ponioms rankų ne
bučiuoti. Bet pamatęs, kaip gražios po

niutės būdavo nepatenkintos tokiu jo el
gesiu, vėl pradėjo joms rankas bučiuoti, 
esą, “kaipgi galima tokiam gražiam Die-

visoje Europoje rankų bučiavimas yra vo sutvėrimui to malonumo nepadaryti”.

i
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Įvairūs Straipsniai.

PAMINKLINĖ PRISIKALI. 
MO BAŽNYČIA BUS 

STATOMA.

Apie Prisikėlimo bažnyčios 
statymą Kaune vaikščioja po 
visuomenės ausis įvairių gan
dų; teisybę ar neteisybę pati
krinti, kreipėmės į parniūkti- j 
nes Prisikėlimo bažnyčios šia' 
tybos komiteto

žygio gailėtis. Aukos ir dabar 
plaukia, tačiau, kol projektas 
bus galutinai paskelbtas, au- 

intensyviai nebus renka-Ros
mos.

L. A.

IŠTRĖMIMAS.

*

Paskutiniu laiku dažnai 
pirmininką skaitome laikraščiuose, kad to 

kun. Kapočių, kuris davė lik- kį ir tokį akmenį ištrėmė į ku-

{<«* . . i'.’ '1 . V

Cardston’e (Alberta, Kanadoj), kuris turi tik 2,(XX) gy
ventojų, pastatyta šis murmonų dievnainis, kainavęs $2,000,000

——y
Abejonės tame būt negali: Rakandai via lai 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!

: ų žinių. rį nors apskritį ar Varnius.
Prisikėlimo bažnyčios spali- kitokie ištrėmimai daromi po- 

doje paskelbtą projektą vi- Miškais išrokavimais. Tačiau
daus reikalų ministerijos sta- .i,e visai nepanašūs j prieš ________
tybos inspekcija patvirtino kelerius metus daromus ištrė- (Tęsinys iš 2 pusi ) 
su sąlyga, kad tas projektas ™mns. Ištrėmimą pradžia šie- |io vaJstybilJ dangumo varto_ 
būtą perdirbtas į barokinį kia senus laikus. Jie buvo nau g Ra Ukri 
stilių. Statybai sklypas Jojami pirmiau prieš valka- gidabrag
(prie Aušros ir Žemaičių gat- tas. Valkatų ir įvairių dyka-

POLITIKA, EKONOMIJA 
IR BIZNIS

pimgai, ir 
palyginant

, . , . su auksu, buvo brangesnis,
viu) tinkamas, tačiau jame *wmą buvo gana daug Jm- Tafiau kai sidabr0 bfidavo 
galima būtų statyti toks di- vedami be darbo gyventi jie

1907 metais, ir ši depresija, k u 
rią jau baigiame pergyventi. 
Tr vienu ir antru atveju visas 
kraštas nusiskunžia pinigų 
stoka. Dėl to, kad aukso pa 
grindo popieriniams bankno
tams neužtenka viso krašto 
verslui. O valdžia, laikydamo
si aukso valiutos, nesirūpina 
padauginti pinigų kiekį, kad

MOTERYS MĖGSTA “CEDAR 
CHESTS”!

Ar ji butų jauna ar sena Ji bus 
laiminga, Jei “Santa” atneš jai 
gražų “Cedar Cliest”! Ar Jus 
malėte įstabiai apdirbta naujos 
nuulos ir gražiausio apdirbimo? 
Ib* to kainos nekuomet nebuvo 
taip žemos.

Kviečiame ateiti Ir pamaty
ti nrusij Kalėdinius Spešelu.s.

Po #7.85 - #12.85 - #19.85

i
t * . * -

STIPRIOS GELFilES

SMOKING STANĮ)

98c.
Artistiškai suplenuotas, ga
biai padarytas. Nepaprastos 
vertės daiktas — puiki •k>- 
vsna bite kam.

77JT»^RWEARE 
V OPEN

nors ir mažiau iškasama, bet. 
delis statinys sunkiomis saly- • nP 1 parei avo ne a ai ap kadangį jįs buvo vartojamas'kraštas turėtų pakankamai pi
gomis. Tai kraštas kalno, į pagotas va s y es sienas. o- komercįj0je ;r kaipo pini- nigų normalaus biznio reika- 
kurį Aušros taku eina gili din k™ būdu ją hunai eidavo ,s gai> gidabr<) ka-na buvo ,]amg
ba Visas paviržius vandeny ™nos valstybes į kitą. Vai- , esnS Bet feada sidabro 
ir 5-6 m. gylio plaukiąs smė- jie buvo pavojingi, nes
lis. Statyti būtą galima, ta- ‘5 W susidarydavo plėšiką - |g 5imtmety;ie> bet pra.
čiau suprojektuotos bažnyčios va£u? gaujos, kurios kankin- d . mas;au sidabro vartoti ------ ------------- -
pamatai kaštuotą labai dide- <l»u> krašto gyventojus. Vai s- piniCT standardui m]0 1873 '-U vertės sidabro, kuns bu
les pinigą sumas. Daug dirvo- 9'be pirma stojo su Sitais ne- sidabr0 kaina d5jo
žemio daviniu paaiškėjo Kau- kurtais ir pavojingais sutveri- TaĮ pal™nus si.
no miesto valdybai gretimame ™lls i kovą. Ji sugautus vai- . . ’ m,»5mei .-------- . ---------- -  ";
sklype statant Jono Jablons- kotas ištremdavo iš savo vai- ., . P .,. |Tokiu atveju, pagal dabartį!

D vis dėlto tas nebūtų taip 
ne”u jau sunku padaryti. Vien tik 

J. V. yra keletas bilijonų do-

iš aukščiau duotos lentelės,

tų galima lengvai paversti 
pinigais. Arba sidabro bilijo- 

įnui išduoti valstybinių notų
M

Barškis Furnitūra House
“The House of Fine Fumiture”

1748 WEST 47 STREET TEL. YARDS 5069

metalic finansus, arba pini
gus. Ir nėra reikalo nė gin
čytis, kad tokis valdžios žy
gis greitai sugrąžintų visam

kio vardo pradžios mokyki,, ^ybės į tą valstybę, iš kur “ ’į— Įjan visą valstybių papratimą, I kroM geresnius laikus, visu
Pamatus kasant nebuvo gali- valkata sakės yra kilęs. Jei XjZaš ka!p ligą 

ma pasiekti per plaukiantį kilęs iš tos pačios valstybės, glindaS; tai kursas
pa,- 

nepa-
mėlį tvirto žemės sluogsnio, bet lš _savo gyvenamos vietos siekdaVQ aukščian 18 punktu> 
reikėjo sklypas nusausinti. lšeJ?s) tai grąžinamas , kft. lg73 gidabrag 
Sukišti daug pinigų vien į pa- viet^ su policijos prie- prad-jo nugtoti gavQ

matus būtų be galo rizikingas ZJflra- * kaip pinigų pagrindas, tai
dalykas. ! Toliau ištrėmimas buvo nau

Komitete ir buvo svarstomi Jojamas aprūpinant biednuo- 
du dalykai. Arba keisti vietą, nien? pašalpomis. Jei elgeta, 
arba, toje pačioje vietoje sta- Mvykęs kitan rajonan prašy- 
tant bažnyčią, pakeisti patį davo pašalpos, tai jis buvo 
projektą tiek, kad jis būtų ^remiamas į savo gilimo ra- 
daug leUgvesfiiis ir nesudarytų i071?’) kad ten galėtų gauti pa- 
tokių milžiniškų išlaidų pama- šalpos.
tams* Tai paskutiniame komi- Vėliau, pav., Berlynan, no
tėto posėdy ir buvo rimtai įsileidžia gyventi žmonių, jei 
svarstoma. Naujos tinkamos mato, kad reikės jiems duoti 
bažnyčiai statyti vietos nenu- pašalpą.
matoma. Be turimo sklypo, Austrijoj nuo 1871 m. iš-

sidabro bilijono trys sykius Į Kada krašte atsirastų pa 
tiek, kiek yra, arba kiek si- kenkamai pinigų, grjštų visų 
dabro valstvbė turi savo iždi
nėje.

sidabras pradėjo pigti.
Sidabras buvo vartojamas 

lygiai su auksu Jungt. Val
stybėse iki 1873 metų. Bet nuo

Visi žymesni J. V. ekonomis 
į tai tiki, kad dabartinės depre
sijos metų dabartinė adminis
tracija išmintingiausiai pasi
elgtų legalizuodama sidabrą, 
arba, kitaip sakant, iš mono-

pasitikėjimas, fabrikantai pra
dėtų savo įmones leisti pilnu

to laiko sidabrinių doleriu ,., ‘ .metane finansų padarytų bi-1/rt 1, m n n liL/\ ■» X 'kalimas liko iš 
sustabdytas. Tik iki vieno 
dolerio didumo sidabras buvo 
paliktas kaip standardas. Bet 
sulig Currency Act 1900 m. si-

tempu, žmonės pradėtų dau
giau pasitikėti ateitimi, pra
dėtų daugiau visokių reikalin
gų daiktų pirkti, ir visas 
krašto gyvenimas eitų atgal ir 
normalias vėžes.

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIĮJ MALDAKNYGIŲ
BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa- 
• naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50 

dabras buvo visai sustabdytas jftzUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis, 
,, *u iu baMinti pinigams, ir nuo 1904 juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50

vienintelė tinkama vieta bū- trėmimas taikomas valkatoms, Sldabro (1®' PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
tremdavo į mS nebUV° daUgiaU ™ 8 ' I kraštais, kaina ................ ............ ............................... $1.50
•ie 2 kartus taS' Kltaip. sakant’ sidabras MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 

likosi tiktai (subsidiarv) kaip j (nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
pagalbinis pinigas. Ir sulig MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais to

to Currency Act 1900 m., J.
V. iždinė turi pagal pareika

1931 METAIS
Nuotraukas Darė

C. G. Lukšis
Kį TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽT!

NAUJI ĮDOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI
BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE

tij dabartinės Prisikėlimo baž- Italijoj seniau
nyčios sklypas (prie Ukmer- kolonijas tuos, kurie
gės plento ir Aukštaičių g), nusižengdavo tam pačiam įs-
Bet ji yra kiek užkampy. Pri- tatymui.
sikėlimo bažnyčia būtų ten Rusijoj ištrėmimus vykdy-
statoma tiktai tada, kai turi- davo gubernatorius, daugiau- , •......... • ....................... . lavimą sidabro dolerius keis-mame sklype visai nebūtų ga- šia politiniais įsrokavimais, ,.
i:,__ ___• x t_ ?_ i .

pų kraštais, kaina ......................................................... 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, 

su sagutėmis, kaina .................................................. $1.75
Įima statyti. Tokios vietos ge- Tokių ištrėmimų buvo be galo • auk‘^’ na> sidabras, bū .MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ......... $1.50
moju negalima užleisti. daug. ' A tlktai paSalbin,s MALDŲ KNYGELE, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25

Todėl tam pačiam inž. Rei- Taip trumpai atrodo ištrė- pin,^a< ’ ne ęturi savo atsako MALDŲ KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
mmgos vertes. MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais, labai stipriais odos

Ir štai, nuo 1900 metų J. į aptaisais, kaina ........... . ............................................... $2.50
V. likosi vien ant vadinamo ŠALTINIS, Juodais odos aptaisais, kaina ................ $3.50

šonui buvo pavesta šį rudenį niimų istorija. Jie pirmiau 
galutinai patiekti tokį Prisi- buvo naudojami daugiau eko- 
kėlimo bažnyčios projektą, nominiais išrokavimais, o da-
kad pamatam tereiktų daug bar politiniais. Tačiau ir da- auksinio pagrindo, arba stan- ŠALTINIS, juodais drobės aptaisais ...........................  $3.00
mažesnių išlaidų. Šią žiema bar politiniai išrokavimai yra dardo. Kiek aukso yra visame 
Prisikėlimo bažnyčia bus galu vykdomi ne visose valstybėse, pasaulyje ir kiek sidabro, tai 
tinai suprojektuota. Netrukus o kuriose yra vykdomi, tai la- tll° tarpu detalių neliesime, 
paaiškės, ar ji bus kiek pa- bai retai. J >k tiek verta pažymėti, kad
keista, ar panaši į'spaudoje į 
paskelbtą projektą.

‘M. L. n sidabro yra 2^2 daugiau ver
tės pasaulyje, taip pat ir Jung

Nors senasis projektas spau GABENASI ,IŠ BOLŠEVIKŲ tir,ėse Valstybėse, negu aukso, 
doje buvo smarkiai kritikuo- CUKRŲ Suprantama, kad jei visas tas
jamas, tačiau visuomenė nori j sidabras būtų galima vartčti
matyti tokią bažnyčią ir gai- * Gauta žinia, kad naktį iš 27 pinigams, tai šiandien nebūtų 
lisi, ktūl nebus tokia statoma. į 28 lapkričio į Klaipėdos uo- tokio pinigų bado, kaip kad 
Komitetas gauna iš Lietuvos atą įplaukė garlaivis “ITenrik 3’ra'
ir Amerikos daug laiškų, ku- Ibsen”, kuris įgabeno 4,000 Dabar pažvelkime, kokios
riuose komitetas yra ragina- tonų sovietų cukraus. Nors buvo aukso valiutos pasek-
mas statyti suprojektuotą baž- Lietuvoje yra ir lietuviško cu- mės per tuos 30 su viršum
nyčią, įkraus, tačiau klaipėdiečiams, metų. Auksui likus vien pini-

Apie Prisikėlimo bažnyčios matyti, nepakanka. “A.” gų pagrindu, J. V. turėjo jau
nestatymą negali būti ir kal
bos. Komitetas nesiskubina, 
kad paskiau netektų padaryto

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BAROENUS

keturias depresijas 1907 m. 
1914 m., 1920-21 m. ir 1930-31 
metais. Iš jų sunkiausia buvo

AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25 į

KANTIOKOS, juod. apt. Tilžės spauda .......................  $1.75 į
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais'

(Tilžės), kaina ............................................................ $1.50
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75 i 
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juod. apt. vidutinio formato

(didumo), paauksotais topų kraštais .......................  $1.75
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c. i
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,!

juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais .........  $3.00
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASTA, raud. kraštais $2.25 
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide-!
' lės knygelės, kaina ..................................................... $1.50

Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už- ■ 
sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės , 
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovaną. ,

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHIOAOO, ILL.

Pamatykit Lietuvą kaip ji šiandie atrodo, kokią didelę 
pažangą padarė per savo 13 metų laisvo gyvavimo. Pa- 
niatykit sekančius miestus; Kauną, Šiaulius, Klaipėdą, 
Raseinius, Alytų, Joniškį, Žagarę, Mažeikius, Papilę, 
Kuršėnus, Aukštadvarį, Stakliškį, Butriiuonius, Mer
kinę, Onuškį, Leipalingį, Liškevą, Šiaulėnus, Švėkšną, 
Naumiestį ir daug kitų miestelių, ir kaimų; gyvenimą 
ūkininkų, laukų darbus, iškilmes, Eukaristinį kongresą 
Šiauliuose, įvairius suvažiavimus, kariuomenę,tapvaik- 
ščiojimą Trijų Karalių švenčių ir apvaikščiojimą Užga
vėnių, kovą “Lašinsko su Kauapinsku.” žodžiu sakant 
pamatysit visą tą, kas yra įdomu pamatyti. Praleisite 3 
vai. linksniaus laiko Lietuvoje už mažą kainą. Be to bus 
Gali Čaplin in tlie ring 2 ratai.

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

UT. IR SER. GRUODŽIO 22, 23 Brigbton Parke, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. par. salėj. Pradžia 
?: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.
.. ................... ..  .... l.ll II .............................. . „I. ...

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

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. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.
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LIETUVIAI /AMERIKOJE

TORONTO, KANADA
X Pažvelgus

toiuos anglų kalbos pamokos. 
Dėsto J. Murauskas. Vietiniui 
lietuviai, neseniausiai atva- 

įlarbininkų ^javę įį Lietuvos lanko šiuos 
gyvenimų, kartais liūdna pa- augl‘ų kaĮbos kursus. čia gy-
sidaro. Kur žengsi, visur dar- ,vvUant> sVarbu kalbų mokėti, 
bo k lašėjo užgirsi dejonių: Pimadivuių vakarais vėl 
darbo nėra, duonos trūksta, <Kųtomos lietuvių kalbos pa
junku gyventi. Bet žmonės, lnokos Kanadoje gimusiam lie 
kurie toms dejonėms nepasį- įuvį^ jaunimui. Čia dar svar- ( 
davė, neprarado geros nuotai- besnįs pasiryžimas tš suangle- i

liau pram^iu viskų nuosek- senių parengimus, stokit į ge-'apsiims pirmininkaul (vad
liau. Dabar gi kviečiu ko dau
giausia rašytis garbės nariais, 

1 pasižadant mokėti nors $5.0G 
metinio mokesčio. Susirinki
mai laikomi Sv. Antano para

vietat
•rbs jus.

i X Musų parapijų 
vadovaujamas varg.

l pijus mokykloj kas troėiudio- liuUai6iO) brllzdlų kmkgah.
nį 7:45 vakare.

Korespondentas.

laikraščių kurių nesu
ras draugijas. Seniai užleis \auti) tai tam paskirta dova žinojau, tai “Žvaigždė”, “Šal
imus ir su džau “Draugas” metams, arbnĮtinis 

u jau skaito “ D.”, tai ga 
kitus katalikiškus laikini

kos, tie mažiau tų dejonių tu- jusj0 lietuvių jaunimo padary- 
ri ir daugiau dar nuveikia. jjkr^ lietuvių jaunimų, kad 
Štai, kad ir Toronto lietuviai jiy nusįkratytų tuo airiškumu, 
katalikai; neatsižvelgdami j pamiltų lietuvių kalbų ir įgali

į

UEHOŠHA, WIS.

'Lik pusė metų, kaip minėto 
vargonininko pertvarkytas, o 
jau parapijai pelno davė 
pei $500.00. t) kas gali tinka-

o.-niii na 
i • •

choras, '<‘s 
J Kai- <-lus pieaumeriiot 

Tuoj įh) Kalėdų 
>a liaus.

lianitone
sėkmingai

ir kiti.

Šv. Jono K. draugijos nariai 
susirinkime sumetė po 10c. ir 
nupliko Kačkaus knygų “Du
denai” ir jas padovanos 
viešam miesto knygynui. Tai 

katalikiška puiku!

už $11.00. 
sulauksime

platinama. Povylas.

/

Apytikriomis žiniomis “Drau
gų” jau prenumeruoja apie

X Federacijos 4G skyriaus 
surengtas gruodžio 13 d.

mai įvertinti! Kiek žmonių
dvasių pakelia puikiu giedoji- )o(), ..ų , „ _ 34, “Gaiso” 

susi- 11111 ,mžuyuioje sekmadieniais-L. 70, “židinys” — 1, “Pane-

ir per įvairias pamaldas. Ogi ,

ADVOKAIAI

JOHN B. BORDEN
(Jonu Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rrn. 2117

Teifephone Itandolph 6727

2151 22 St. 6 iki 9 vak.
Teieptione Itoosevelt 90 KO 

£sapao. g iki a ryto Tel. Kepub. 9600

rinkimas spaudos reikalais Ja įsas 
I kirbinitikas

»'1\ežio 
uždai- 1'praėjo su pasisekimu. Nora dauui S^umėlis. Kai

Mississippi valstybės guber-'kap. P. J urgėla kalbėjo apie 2 nuo<)a ^aleje, manai, kad čia |
... . . - natorius demokratas, M. Se- valandas, bet labai daug pa iioki ai‘tistai!

sunkių ekonominę gyvenimo tų lietuvių idealizmo. Kalbos , Ulet vienintėlis, kuris rijiki-! sakė. Ne man aprašyti jo kai-' Kadangi choras yra or-ani- 
bu.,, kmp gražiai su dv«sl08 ptullokas lifeto p46 Vakkely. opo2kiui,lk„ , Us ~

, „ ---- -------  ■ mas. Manau, kad atsiras kas gaidos, tai teatro veikalai
naitis pasižadėjo $5.00, sumo-■ia^na^ pujėgs tai padaryti, reikia pirkti. Nenorint centų 
kėjo jau $3.00; Antanas Ger-p* gedėjau. kai kulius tarp iš klebono ar komiteto praši- 

Kisavęs kalbant: “garbė tiems nėti, reikia užsidirbti. Ogi

v ra 1 r

vadu kun. P. Garmum darbuo- Garbė mokytojai, šioje dir- 
jasi. Jau baigiama parapijos voje dirbančiai prieš ištaulč- 
klebonija statyti. Tam darbe jį,u.^ Jaunimo laukia dauge- 
iietuviai katalikai, kas kuo ga įįs darbų. Keikia visiems rū- 
lėjo, rėmė: kas pinigais, kas pjntis lietuvių tautos ir lietu- 
darbu. Parapijos labui dirba- vybgs reikaiaįs.
me nežiūrint blogi) gyvenimo 
sąlygų. I

Vargo Vaikas.

X Katalikai lietuviai vėl 
pasižymėjo gražiu darbu, pa
siaukojimu. Keli metai kaip 
parapija gyvuoja; vadovavo 
du klebonai, bet. tokių gražių 
darbų nebuvo atlikta. Dabar
tinis klebonas P. Garmus su
manė rengti bazarų parapijos 
naudai. Visiems patiko, ir dar

CICERO, ILL
“Mano troškimas: kad nė 

viena katalikiškoji šeimyna ne

džiūnas pasižadėjo $5.00, su
mokėjo $1.00; Boleslovas Kelp b ',tJiia,as> kad galėjo išauklėti kaip užsidirbti tokiais blu 

i ša sumokėjo $1.00. Pašalpos sūnelį, ypač čia Ameriko- gaiš laikais.' Bet musų choras 
suteikta 43 šeimynoms, išmo-į'le • Kai kuiie ir dabar dar te- nenusimena. Bengia puikiau 
kant joms per tų laikų $4<6.•bekalba. Oi, kaip malonu bu- >ių “party , kokios pas mus 

tų, kad ir mes galėtume nors Jai nebuvo. Gruodžio 20 d. pa
v • • • 1 v • v i A

panašiai savo vaikučius išari- 'rupijos salėje žada pavaišinu 
klėtį. • iiarani ionus ir visus svečiu.-,

k uo .’ t)

Be to dar susitvėrė gailestin 
gųjų moterų pagelbininkių 
kuopelė, kuri kasdien paruo
šia pietus bedarbių 63 vai

: parapijomis ir visus 
Nors garsinta tik per “Drau k

kams, mokyklų lankantiems. dienraštį ir bažnyčioj,

ir be maisto šiais sunkiais ne- J°ms medžiagiškai ateina į pa
darbo laikais.” Tai pareiškė! fealbų visi geraširdžiai kata- Buvo tokių, kurie ne-

Jo Eminencija Kardinolas J

pasiliktų be pastogės, šilumos

Mundeleinas. Jo troškimas
likai. Stambesni aukotojai šiuo 
laiku yra pp. Miliauskai ir

bas įvykdytas. Gruodžio 1 d.
prasidėjo- bazaras. Daug ir į- ‘“i10 katalikų , , ,
vairių dovanų sunešta. Baza- niouls- Tu°jau ^rikiavo 3,- savo kepyklų duonos. P-as B.

000 vyrų, kurie apsiėmė be at- klasiokas aukojo $2o.00 pini

nu-! Kai kariai, dykai duodami iš

ras pasibaigė gruodžio 5 d. va
lyginimo teikti pagalbų ne gaiš. Pp. Jurgis Jaškūnas ir 

Juozapas Karpis nupirko mė
sos 4 dienoms. Nekaltų Prasi-

karų. Bazaras buvo gausiai
lankomas. Bazarui visos dova- darko savo broliam^. Susispie- 
nos buvo suaukotos Toronto P° &v’ Vincento a Pau-
gyventojų lietuvių ir svetini- liaus draugijos vėliava. Į tų dėjimo p-lės Švenčiausios dr 
taučių. Aukų rinko kas tik.skaičhi įkaityta ir Šv. Anta- 
galėjo: jaunimas — vaikinai,,no parapijos konferencija, 
merginos, moterys ir visi vei-! ..
kūjai. Parapijai gauta gražaus'nuo šv* Antano konferencijos! Draugija p-les Švenčiausios 

pelno. Dieve padėk klebonui ir veddmo pradžios, 

parapijonams ir ateity taip e-

jos mergelės kaip bitutės su
judo rinkti pramogėlėmis pi- 

įVos tik 2 mėnesiai praslinko |lagų kalėdinėms pintinėms.

nergingai dirbti motinos Baž
nyčios labui.

OAININKĖS KANARUOS
Tikros ,()’0()0 PASIRINKTI 
daininkės

dai. paukš
čių ligoni
nės ir val
gyklos. Pau
kščių rcik- 
menos.

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai ir 

auklėtojai

RUDOLPH J. MAREK
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, III.
Tel. Lawndale 8912

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mie.sio (Jfisaa i i VV. VVashlngton St. 
ttouiu 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po piety

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4146 Arcber Avė. Tel. Cafayette 7227

Namų Tel. Hyde Park 8896

A. A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH 1A ŠAULE STREET 
Room 1934 Tel. Randolpb 0332

Valandos nuo 3 ryto iki 6 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0561 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. ir Subatos vakare

t iri e ateis, 
i gardžiausiu “

žaidimų kati 
liukais su h rangomis dovano
mis. Tad visi prie kugelio.

bet atsilankė daug žmonių, to, bus įvairiu

skaito ‘‘Draugo”. Tad, maiy- 
jti, buvo pakviesti tų, kurie' 
įskaito “Draugų” ir eina į!
I bažnyčių. L’ž tai jiems garbė. į 

Taigi, puikiai pavyko. Tik; 
gaila ir kažin dėl ko buvo ma- i 
za mūsų jaunimo, o ypač or-i 
ganizuoto.

i
Kada jaunieji parengia ko-: 

kių pramogėlę, tai senesnieji I 
eina, nors ir reikia pirktis | 
brangokų tikietų. O kai senes
ni kų rengia nors gražiausių, Į 

tai jie kažin kur nueina. Tad

žinote
>e

Vargšas.

BINGHAMTON, N. Y.
Šv. Jono Krikštytojo d r-ja 

Bingbaintone savo susirinki
me nutarė surengti balių. Kas

VIDURIUS SUTAISO
VAI.POS Arbata yra geriausias 

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

VAI.POS ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažina guzus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-1 
Preke $1.0(1. Rašykit lietuviškai i

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.
\Vaukegan, III.

Tel. itandolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su
batos nuo 7:30 Iki 9 Į

6200 S. HALSTED STREET
i Tel. Wentworth 1381

o štai ko-i Sopulingos bedarbių sušelpi-
kios pasekmės. illiaf surengė kauliukų (“bun būtų laikas susiprasti. Tad i

Iš Katalikų Labdarybės';00’^ vakarėli‘ čia įminėjau brangus ypač Kenoshos jauni-
!Centro gauta $600.00. Garbėslllk dali darb,J’ darbuot°jll lr!aab nesispirkite, eikit į gerus

X Toronto katalikai lietu- inariai: DraWa My‘
,i«i džKi.nKsi susilaukę'lgtojų aukoJ° $25-°°; p> Fel,„k' 

sas Bordenas pasižadėjo $50
viai džiaugiasi, 
darbštaus klebono, kuris su 
kiekvienu parapijonu gražiai ’
sutinka ir vadovauja myli
miems parapijonams, kurie 
gausingai lanko pamaldas su 
gražiais pamokslais. Tikybos 
priešai, /matydami katalikų 
eilėse viskų gražiai dirbant, 
kaip vilkai, puola patį klebo
nų per savo šlamštus — spau
dų ir susieidami vieni su ki
tais. Bet katalikų fronto tas; J 
nenugųsdina. Bolševikų šmeiž
tai purvai žinomi visam pa
sauliui iš nieks jų nepaiso. Ir ji 
Toronte tas pats. Katalikai 
dirba visame kame ir turi sve-' 
tainę ir klebonijų greit ,turėa.
Turi daug draugijų ir uoliai1 
veikia. O raudonukai — ųie- 
ko. Kai reikia pramogėlė su
rengti, tai ir lenda pus italų 
klebonėlį parapinės svetaines 
samdyti; loja vargšai koloni
joje, kaip šuneliai prieš mėnu
lį, bet niekas nekreipia dėme
sio. į darbų katalikų eilėse — 
laimėjimas* laukia ateityje!* t

X Lietuviai savo kolonijoje 
vis dauginu plečia gyvenimų.
Lapkričio 1 dienų J. Gurbevi- 
fius atidarė valg. daiktų ir 
mėsos parduotuvę 881 Bundas 
St. VV. Būtų malonu, kad lie- 

Juviai savo kolonijoje savus 
palaikytų ir biznyje. Linkime 
^ero pasisekimo biznyje,

X Parapijos salėje trečin- 
bbeniais ir penktadieniais dės-

ioCiaširdžių aukotojų, iš kurių 
gerb. skaitytojai gali spręsti 
apie pasiaukojimų, rūpestin
gumų, Dievo ir artimo meilę, 
gailestingumų Komo Katalikų 

To-
.jau $15.00; Antanas Šermulis
j sumokėjo $12.00; Jonas Spra-1 Bažnyčios auklėtiniams
I

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį ūmai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

Didelis Pasirinkimas 
Drabužų

Kalėdų Sezone musų krautuvėj yra didelis pasi- 

j'inkiiuus vyriškų aprėdalų, vėliausios mados siutų ir 

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

rudų ir collegiute modelių dėl jaunų vaikinų. Kelinės 

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

einamo,. , , |

Be to turime daug ir didelių bargenų. Atsilanky- 

kit. Turime daiktų, tinkamų Kalėdų dovanoms.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
VYRŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVt 

J. Petrauskas, Savininkas 
3312 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 1162

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
Z

Budriko didelis užpirkimas padaro galimu taip pigiai parduoti. 
Naujas 1932 m. RCA Victor Radio ir Fonografas Krūvoje.

$10.00 Įmokėti

Dykai Elekliikinis laikrodis 

ba radio suolelis.

ar-

BįMM
M

ŠIS RADIO TURI:
(Synchronized tono sistemų,

4 screen grid lubas. Tono 
kontrolę. Plačiui iHiuniinuo- 
ta dial. Elect. dynamic spea- 
kerį. Padarytus parduoti už 
$129.00. Dabar tiktai’

$99.50
Su 8 RCA Tūbomis

Specialis Lietuvių radio Progra, 

mas Kalėdų Dienoje Nuo 3 iki 

4 vai. po pietų iš stoties WCFL 

970 kiloc. Taipgi Nedėlioję nuo 

1 iki 2 vai. Ketverge nuo 7 iki 8 

vai. vakare iš stoties VV11FC 

1420 kil.

'lai gražiausia Kalėdoms dovanu savo šeimynai 
Kitos RCA Victor radios i«> $37,50 iki $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 Boulevard 8167 — 4705

/
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D R I n G I S

CHICAGOJE
SV. KAZIMIERO AKADE

MIJOS RĖMĖJŲ DE
JOS VEIKIMO AP

ŽVALGA.

Štai, ir vėl metai baigiasi. 
Praūžė jie, prabėgo, kai kam 
linksmai ir laimingai, kai kum

padėti reikia. Juk visuomenė 
visur jas kviečia j darbę., štai, 
viena po kitos mūsų viešųjų 
įstaigų pavedamos seselėms 
vesti ir tvarkyti. Jų rankose 
visos Cbicagos parapijų mo
kyklos, o daug jų yra ir Ity-

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS

Vai.: 9-9

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

Ant Jankausko Aptlekos

N Cicero, Ilk

Naujas projektas.
Jau ne sykį “Drauge” bu

tuose ir Pėnn. valst. Štai, Lie- vo aiškinta, kad Sesutėms bū-

buotis lietuvių išeivijai.
Be to, pagal A. E. D. kons

titucijų ir J. Ji. Kardinolui
skaudžiai ir vargingai... Bet' tuvoj įsisteigė Kazimieriečių tinai reikalingus namas Eytuo Mundelein’ui pritariant, kur 
dar vieneri metai nusirito j šaka; štai, šv. Kazimiero A- |e jr sveikatos ir taupumo tų per metus parapijose įvyk- 
praeities amžius. Peržvelgus
mūsų dr-jos metų veikimų, ma 
lonu konstatuoti, kad tie me
tai nebuvo tušti, barningi bei 
bergždi. Kų A. R. D. Seimas

da kovo niėn. (per šv. Kazi
miero šventę) ir tęsiasi iki 
Velykų ar net ir ilgiau. Tiems 
vajams skyriai ypač šiemet 
t ui i labai stropiai rengtis. 
Blogi laikai, bet geros šildys 
pergali ir blogus laikus. Alūs f 
vajai 1932 m. turi pasisekti.

kademija, jų garbingai veda- atžvilgiu. Daugiau kaip 80 ^ta vajai šv. Kazimiero vie- 
ma, o šv. Kryžiaus ligoninę mokytojų yra Rytuose. Grįži-' nuolyno naudai. Jie praside- 
kas taip puikiai sugebėtų nias atostogų bei rekolekcijų
vesti, jei ne Seserys Kaziniie- motiniškan naman atseina ga- 
rietės. O, štai, vėl joms krau- na brangiai (geležinkelis ir

buvo nutaręs — visa įvykdy- narna nauja našta — būsima t- pj ge to, vienuolyne vie
ta. Kų A. R. D. centras buvo' senelių prieglauda... Ir taip tos kasmet mažėja, nes vis 
užsibrėžęs, /'isa įvykdyta, | tas mūsų tautos vaidilutes čia, j,aujį kambariai pavedami 
tvarkingai, gražiai, su dideliu! išeivijoj, matysi visur besidar augančiai šv. Kazimiero Aka- 
rėmėjų pasiaukojimu ir dar- buojant, katalikų visuomenei demijai. Seselės neturi nė ma-

tarnaujant, ne už pinigus, ne žiausio poilsio atostogų metu, Žūt būt! O kadangi manome 
garbei, bet save aukojančias; kuomet PrisBina P“*®*8" kal" 'būti> “ ŽM- tad ir dirbsi"u!

bingumu.
Skyriai vieni kitus lenkia, 

bet be pavydo, tik tam, kad | 
būtų padaryta daugiau nau

Tai gyva, nors ir nekruvina bariuose miegoti, susikimšus j Dievui padedant.
po 40 — 50 viename kainba- Gerb. klebonų palankumas.

dos, palengvinta sunki našta |ka* legU Dlevas jQlu* atl>’ ryje. O kų jau kalbėt apie ats-
mūsų mylimoms Seselėms Ka- į į?mu. Mfeš liekame joms amži- kiras celes „kurių kanonai rei-

0 joms darbe nai skolingi. kalauja; nėra nė kalbos, nes
________ _____________ nėra lėšų, iš kurių būtų ga

lima didinti vienuolynų.

zimierietėms.

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORlUd 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

DAKTARAI:
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALHTED STREET 
*

Reaidenctja 6600 S. Artesian Av< 
Valandos: 11 ryto iki 4 po plotu

• iki 8:80 vakare

Tel. Canal 67 64 Res. Republic 5350

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR ODMTETR1KAS

Gydo «taigias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

ligonius priima kaouicuų nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedeiionns ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas, Lauoratonja ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

SVARBI ŽINUTE

DR. M. I. SI RIKOL'iS
Lueiuvia Gydytojus ir Chi

rurgas perUtiie savo ofisus 1 
naujų vielų po nuin. 4645 8. 
Asniand Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
o du 8 vak. Ned. pagal sutar
tu Tel. Boulevard /82U. M a 
wai; 0041 So. Albany Avė., 
l'eu Prospecl 1930.

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. Tel. Heiniock 2814

DR. J. P. POŠKA
3133 b. lUAGbTKU biKKKI

Antras ofisas ir Rezidencija

6004 S. ARTJŽŠlAN A VE.
otiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro ui. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Ltarn. ir Subug Nuo 3-9 vak 
šventadieniais pagal sutarimą.

įsigijimas namo rytuose kaip 
lik daug palengvintų seselėms 
ii daug kelionės lėšų sumažin
tų.

Tam tikslui, statybos lėšųLaidotuvėse pa- ; . , .. , , , . .
tarnauju gausia lJa^r"auJu . ... . , ,
Ir pigiau negu kiti Re,kale meldžiu atsisaukt!, o mano sudarymo pradžiai bus reil- I ,
.......................... ... i darbu busite užganėdinti. :

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Visuose gražiuose darbuose , 
visuomet mums padeda gerb J 
dvasininkai. Mes labai dėkin-! 
gos, bet juk kitaip ir negali1 
būti. Katalikų kunigai turi Į 
stovėti prieky katalikiškų ■ 
darbų visuomenės naudai. 

Gražus pavyzdys.
A. R. D. turi daugybę įta

kingų bičiulių ir bendradar
bių. Kai kurie klebonai, dary-

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS 

X — Spinduliui

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
Cor. Su. Leavitt St. Tel. Cunal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond. 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vau.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
deramomis po pietų ir Nedėidiemais 

tik susitarus
2422 W. MARGUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. l)rexel 9191

DR. MAURICE KAHN DK. A. A. ROTH

ami savo parapijos veikimo 
giarnas didelis piknikas 1932 p|anas nenori h,

_____  _____ ia- lil,P°s 4 d-_Vytaut0 darže-1 listi nž akių A. k. D. tradici-
“h,“ į 1139 S. 49 Conrt, Cicero, III. ls rėmėjos kviečia ir nėmg praluogolus. Pav uva.

todėl, kad priklau 
sau prie grabų iš 
dirbystės.

OFISAS
668 
Telef,
SKYRIUS: 3238 So.
HAlsted Street, Tel. 
Victory 4868.

Tel. Cicero tikisi dideles paramos iš lie
tuvių katalikų visuomenės.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyčA dykai.

3307 Aubum Aveuue

EZERSTI
LIETUVIS GRABO RTUg

O f ll 41

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290

Tardė 1138
Chicago, III.

jaus vakarienė” pas mus į- į
vyksta kiekvienų paskutinį __

Štai, gerb. Tėvai Marijonai! *, „ .- • - . '1\ ’ .. Įsekmadienį vasario men. sv.Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA isi5teigį puiki* Koleg‘W r!'^Ka/..in,,ru' .Wl,)enuJ„s Audi
.aUBOBTCS IB lSese|ėn,s įsi5tei i -

BALSAMUOTO.JAP'siaukelyje„- nuo Chicagos,
Turiu automobilius viso ... , ,... .. . . , Juk jos anksčiau pradėjo darbiems reikalams. Kaina priei

dama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.
Metines Sukaktuvės
(Mylimo musų Tėvuko)

i Štai, jaunas Aušros Vartų 
parap. klebonas gerb. kun. 
Mačiulionis iš anksto atsi
klausė A. R. D. pirmininkės, 

(Tęsinys G pusi.)

S. M, SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7582

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th l.r Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5268-8413 ,

Nulladimo valandoje kreipkitės 
prie manos; patam ausi n elmpatlš- : 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dei šermenų dykai.!

MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

I

[BULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Į Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
Į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.(
JŪSŲ GRABORIAl

Didysis Ofisas •
4605-07 South Hertnitage Avenue

Vi»i Telefone YARDS 1741 ir 1742

JURGIS SERBENTĄ
kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu gruodžio 23 d.. 10 vai. 
ryto 1930 m., sulaukęs i U me
tus amžiaus. Mirė Lietuvoje. 
Gimęs ir gyvenęs Kaimas Re- 
kaviskis, l-mų Gudelių Va!š- 
ėiuus, iMiU'iampoles Apskričio, 
Skriaudžių parapijos, (Hu valkų 
reuybos). l’aluidotas Skriau
džių parupijos kapuose 2b d. 
gruodžio 1930 m. l’aliko dide
liam nuliuuime Lietuvoje 2 se
seris ir švogerius, Magdeleiių 
Dagilienę ir Agnieškų Mockai- 
tienę, švogerius Maieušų Dagi
lių ir Jonų. Mockaitj. l’aliko da 
didesniam nuliudinie Lietuvoje 
sūnūs ir dukteris, sunienes ir 
žemus, sūnų mokytojų Andrie
jų, sūnų ant ūkės Antanų, ir 
sūnų mokytojų Stasj, dukteris 
Magdelcnų Belickienę, ir Mar- 
eelų Keturakienę, žentus Juo
zų neliekų ir Juozų Keturakj, 
ir sunienes, Marijonų Serben- 
lienę ir kitus, Amerikoj sūnų 
Luurynų ir sūnų Juozų, šunie
nos Kastancljų Serbentlenę, Ir 
Kilvų berbentionę. Dukteris Ki
nų Bublienę, ir Antuninų Ka- 
mincklenę, žentus Antanų Bu- 
blj ir Juozų Kami ne kų. ir aliu
kus 33.

Liūdnoms 'metinėms sukak
tuvinis paminėti, ūšprašėm šv. 
Mišias, kurios įvyks šv. Pran
ciškaus parap. Bažnyčioj, In
diana Harbor, Ind., SarcdoJ
l. rečladienj 23 d. gruodžio 1931.
m. S valanda ryto. Visus gimi
nes, draugus, pažjslaiuus ir 
kuiniynus, širdingai kviečlume 
j tas pamaldus atsilankyt ir 
pusi-nelst už s'.-das musų m> 
linių Tėvelių, Tėvelio ir Moti
nėlės, Motinėlės 2 mėnesių 
mirties sukaktuvės, kad Gailes
tingasis Dievulis suteiktų musų 
Tėvelių sieloms amžina atilsį. 
I'ž atsilankymų į pamaldas vi
siems iš unkšto (arlgme šir
dingų ači.ų. I’asillekam nuliūdę: 
bunus. Dukterys, Munienės ir 
Žentai, Keserys ir Svogeriai. 
Ilsėkis inusų mylimus Tėveli 
ir Motinėlė, Aukštam Skriau
džių kapų kalnelyje, 212, Calu- 
niet City, III.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOST1S,

J kurios pasaulis per šimtus metų lau- 
I kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
; Mestis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 

1 girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin

duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų Ir ar- 
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 

, visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
I žmonių yra pagiję, o milijonai da

nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 

verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY 
OJNTMENT. Kaina 76 centai.

DEKEN’S OINTMENT C0.
HARTFORD, CONN.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kurti, 
ei-tl priežastim gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Nuimu 
ca ta račius. Atitaisau trumpų regys- 
tę Ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parod&nča mažiau
sias klaidas.

Mpeclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2830

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. ». 
NedėlioJ pagal susitarimų

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Engleaoud 6641 
'Aoutuorth 3000

Office 1-none 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Gydytojas 11 Chirurgas 
4631 SU. ASHLAND AVK 

Tel. lards U994
itezideucijoa Tel. Piaza 829*

V ALANDUS:
NUO 19 Iki 12 dienų.
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedei. nuo 10 Iki 12 dleuų

DBN TlS T A1

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
D E N T I š T A š 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENT1STAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Houievard 7 589
Rez. Heiniock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T 1 S T AXS 

4712 So. Asliland Aveiiuo 
Vai.: Nuo iv ryto iki 8 vakare

Tale. Cicero 1260

DR. GUSSEN

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Oiisas 3102 So. Halsted St.

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

10-12

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngtoii 
16-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

DR. CHARLES SE6AL DR. T. DUNDULIS
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SUECU AUSTAS

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

ofisas ’lci. Gioveiiui 0017
Reti. 67 07 S. Arte-ian Avė.

Tel/ Gfovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

2423 VVest Marųuette Road 
Vai. 2-5 ir 7-9- P. M. Ketv. 9-19 

A M. NedėlioJ susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

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

Uliirn. (r Ketv. vak. pagal aiRartį

X-Ray

LIETUVIS DANTISTAS 
kasdien nuo lu v. ryto iki . 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, M

Vat:

DR. P. P. ZALLYS
DENTIMTAM

30 EAST llltb STREET
Kampas Wubash Avenue 

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

Phone Hemlock 2081

DR. JOSEPH KELLA
LKNT IMTAM 

Gas Eztractlon
▼ai. 9-9. Neš. 9-18 

4563 MG. WEMTERM A»«L

Dr. C.K. Kliauga
D E N T I H T A S

U tumiu kais, KetvergalH ir Suimtomis 
*2121) W. Marųuette B<l. arti Wea4ern 

Avė. Phunc lietuką k 7828 
Panedėliats, Seredoins ir Pėtnyčioms 

1821 So. UaUted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

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

Tel. Kenwood 5197
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadlenli

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0616

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A.
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Ave.)«
Valandos: 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seiudnmls ir Nedėliomis pagal susitarimų. >

Jiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 339

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso n Rez. Tel. Boul 6911’

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted St)
vai.: 1-1 tr «:S6-8:36 vai. rak. VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nesitolioj auaitaruk NedėlioJ susitarus

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD.
Vai.: utarninkais, ketvergais Ir pėt 
nyčiomis nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 Ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicugos ofiso Tel. Grovchill 3282

KENOSHA, W1S. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėliats, seredomis ir su* 
būtomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 40S0

Tol. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vai 
Pagal sutaft)

DR. B. G- LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vlennos Universiteto Per 5 Mėtos Af 
Ofisas 1447-49 Plttsfleld BMg., 5ft E. Wastdngton Hfc, Ckicago, UL

f



8 ŠRJŪGIS Pirtnądienis, Graod.

C H I C A G
ŠV. KAZIMIERO AKADĖ 

MIJOS RĖMĖJŲ DR 
JOS VEIKIMO 

APŽVALGA.

Baigiantis šiems metams iridinti kitokios rūšies knygu- 
nrtėjant brangioms Kalėdų! čių. 
bei Naujųjų Metų Šventėms, j Su tikra pagarba, 

kareivis — drąsus, linkime laimės, džiaugsmo i?
visai rėmėjų

i Kristaus
Įtoisingas ir labai veiklus ka- 'Dievo palaimos

Kun. Juozas Jusevičius.

dvaro, įsivedė ją ir savo gy
venamuose namuose, 
patenkinti.

Tuo visi 
“A.”

(Tąsa nuo 5 pusi.)
kuomet draugija mano rengti
pramogas, nes jie nenori tomis
dienomis savo parapijoj ką
daryti, kad nepakenktų A. R.
I). rengiamoms pramogoms.
Tai gražus greb. klebono Ma- 1^,7”. . , . . -r, ta I užleidžia sėiuliomo elgesys ir A. K. D. 
jo gerumą bei didelį palanku
mą mūsų draugijai aukštai Į 
vertina, ir mes niekuomet sa
vo neužmiršime brangių 'savo 
bičiulių.

Štai, gerb. ir brangus mūsų 
bičiulis kliu. Pr. Vaitukaitis 
pasiryžęs visose parap. kalin
ti vajaus metu A. R. D. nau
dai. Gerb. kun. Vaitukaičio 
gerą širdį ir pasiaukojimą pa
tyrė Seselės, patyrė ir A. R.
1). Here’s to our dear 
friend Rev. F. Vaitukaitis, a 
friend tried and true — true 
l-.lue.

O gerb. West Pullmano kle
bonas kun. A. Linkus? Jis nė 
vieno A. R. D. Seimo nepralei
do, nesveikinęs rėmėjų. Jis va 
juose daug padeda. Jis mūsų 
draugijos bičiulis ir rėmėjas.

O vyresnieji klebonai, J. M. 
l'ral. M. L. Krušas, kun. A.
Skripka, kun. J. Svirskas ir 
visi kiti klebonai “gerą žodį 
“rėmėjoms duoda.

Cicero, III. šv. Antano par. į 
klebonas, kun. J. Vaičunas ne 
tik gausiai A. R. D. aukoja, ' 
bet savo parapijose net po du 
vajaus vakarus rengia. Užtat 
Cicero ir eina lenktyniij su t 
“sostine” — Bridgeportu. Šv.
Juozapo par. So. Chicago, kle
bonas gerb. kun. prof. B. Ur
ba žada A. R. T), didelį sky
rių įsisteigti ir padaryti va
jui, kad būt 'įžymu. Jaunieji 
kunigai, kaip antai kun. A.
Valančius, tai musų draugijos 
įkvėpėjai, geradariai (Valan
čių šeima iš seno žinoma sa
vo gražiais darbais ir pavyz
dinga šeima. Vienas sūnus 
kunigas, duktė vienuolė, pats 
p. A. Valančius tai tikras

tulikų visuomenės naudai; ne
nuostabu, kad ir sūnus — ku
nigas seka savo garbingo tė
velio pavyzdžiu).

O mūsų draugijos tėvas — 
geradaris, tai gerb. klebonas 
kun. A. Baltutis. Jau kelinti 
metai jis savo pastogėje pri-

organizacijai ir visiems mūsų 
geradariams ir bičiuliams.

Viena iš visų.

PATARIMAS

glaudžia mūsų seimus, dykai ,OAAAv i..’ J (2000) knyjsavo parapijos sve
tainę mūši} sesijoms. Ir pats y 
ra didelis A. R. D. bičiulis ir 
geradaris. Esame ir būsime, 
giliai dėkingos gerb. klebonui i 
A. Baltučiui.' j

“Rožių žemėje” (Roseland) 1 
visa, kas gražų ir naudinga, 
ten gražiai tarpsta. O rėmėjų ( 
4 sk. su gerb. klebono J. Paš- 
kausko parama :— vienas iš Į 
veikliausių mūsų organizaci- • 
jos skyrių. Visiems mūsų gerb. j 
dvasininkams esame dėkingos j 
už jų pagalbą mūsų organi-{ 
zacijai.

I
Ir prašome visą mūsų drau

gijos bičiulių nenustot mus rė
mus ir toliau. Daug didelių 
darbų rėmėjos užsibrėžė ir 
tie darbai bus naudingi mūsų 
visuomenei, kuriai seselės 
darbuojasi iš visos širdies.

AGNIEŠKA
SMAILIUTĖ

Mirė gruodžio 19. 1931 m. 9:45 
ryto, 9 metų amžiaus.

A. a. Agnieška gimė Chien- 
go. III. Brighton Parke.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų, Marcijonų, tėvų Anta
nų, du broliukus Stanislovų ir 
Kazimierų, krikšto motinų Ag
niešką Grigaliūnienę ir krikšto 
tėvų Jonų Baltrušaitį ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 3342 Au- 
burn avė. Laidotuvės įvyks an
tradienyje, gruodžio 22. iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į šv. 
Jurgio par. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nubudę tėvai, broliukai, kri
kšto tėvai Ir giminės.
laidotuvės patarnauja grafo. 

S. P. Mažeika Tel. YardsllSft

BIRUTES SALDAINĖS
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 TR GROSERNESE, 
Jei tie krautuvininkai jų nelaiko, tai reikalaukite, kad 
laikytų.

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

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

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

VINCENT IMI. STULPINAS
Birutes Saldainių Atstovas

3400 S. Emeraid Avenue
Chicago, Ilk, Tel. Boulevard 1333.

ATPIGINS MALKAS
BAIGĖSI PLĖŠIKŲ BYLA

11 metų 3 mėn., Kazį Ruginį 
—• 10 metų U/a mėn. s. d. ka
lėjimo, Joną Motiną — 10 me
tų U/a mėn., Vincą Ivanauską 
— 9 met., Ant. Gerčiauską —

9 met. 4 V? mėn., Oną Krauzte- 
nę ir Verą Šablinskienę po 9 
mėn. paprasto kalėjimo, bet 
bausmę lygtinai atleido, pas
kyręs 2 metus bandomojo lai
ko. “A.”

Malonu pranešti visuome
nei, kad iš dviejų tūkstančių

gučių “Šv. Mišių 
Aukos” pasiliko tik keliasde- 
šimts keturių mėnesyje bėgy
je.

’ Miškų departamentas, nie- 
( kam nenorint pirkt miško, grei 
tu laiku pradės gabenti į Kau
ną malkas ir gyventojams pa- 

! rdavinėti prieinamesnėmis kai 
noniis. Tuo būdu mano numu
šti aukštokas malku kainas.

Šiauliuose pasibaigė didelė 
plėšikų byla, panaši į garsią 
Jockaus plėšikų gaujos bylą. 
Kariuomenės teismas svarbiau 
sius bylos dalyvius nusprendė 
nubausti taip: Kostą Krampi

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

Kas

Skaudvilės valsčiaus Puže- 
[ rių kaimo ūkininkai (Taura

dai- norėtų įsigyti šių ffės apskr.), pasinaudodami e- '
knygučių, tegul kreipiasi į 
“Draugą,” 2334 So. Oakley i 

avė., arba stačiai pas mane, j
3230 So. Aubum Avė. 1

it.

lektra iš gretimo Norkiškiu ti savininką Fairfax 4899

ini
Antros laidos taip greit ne
s, nes as esu pasiryžęs- spali

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

giau bus dykai nufotografuoti.

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

Hemloek 8S80

*

Wm. J. Kareiva

Savininkas
Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREKN VALLEY 
PRODUCTS 

Oiseiis šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių. 

4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SŪN
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
j kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlue 

Stalau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek 6616

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS

FLATAS RENDON
Naujai ištaisytas, patogus 

flatas, pečium šildomas, grn-

REIKALINGAS
Tuoj reik lietuviškos duonos 

kepi*jas. Darbas užtikrintas.
žioje, ramioje apylinkė je. Re- Reįk kaj galėtų prisidėt prie 
nda pigi. Savininkas t n pat, kompanijos su mažu kapitalu.
antrame aukšte.

6602 So. Lowe Avė. 
Tel. Englevvood 6081

Biznio vieta:
934 West 29th Street

Namų telef. Hemloek 0707

GINTARAI
Kalėdines dovanas perkant rinkitės jų iš ginta

rinių daiktų.

Visokių gintarinių daiktų galite gauti “Drauge” 
Kainos prieinamos. Daiktai gražūs.

“DRAUGAS”
2334- So. Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas

verykų taisytojas praneša Ma.rquo-
tte Pa r k lietuviams, kad atidarė
moderniškai įrengtą čeverykų tai
symo šapų. — Sboe Repairing Shop,
naujame Dr. Tuškos name. 6649
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, atsilankyklt pas savo tautietį, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue

PEOPLES KRAUTUVĖS ATVIROS
NEDĖLIOJĘ

Nuo "I O vai. ryto iki 4 vai. po pietų 
IR KAS VAKARĄ IK110 VALANDAI

Tik Prieš KALĖDAS Yra Siulyjama
MAŽIAUSIOS KAINOS

i.
Peoples Krautuvėse

ANT

RADI 0 S
Naujų 1932 Metų Mados Visų Gerųjų 

Išdirbysčių

Chicago, III.

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiis

| Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. =
| 15 metų nei vienas centas nežuvo . . =
= Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. = 
= Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame Į 
| $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. = 
1 Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, Į 
f apdraustame laiške. =

I John J. Zolp i
Į 4559 S. PAULINA ST.
1 Chicago, Illinois f

ATWATER KENT
R. C. A. VICTOR
BRUNSWICK
MAJESTIC
KIMBALL
PHILCO
ZENITO
CLARION
SPARTON
COLUMBIA

JOHN KASS

GENE RALIS KONTRAKTORIU8 I 
Statau namus kaip muro taip tr |

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

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

(KAZAKAUSKAS)
WATCHMAKER * JEWELER

Jau Laikas Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

I.alkrodlnlnkas Ir snk.soriu.s
22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųšies aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

a. A.,

Kapos T.lef 
Hemloek 3867

Namų Telef 

Republic 6668

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuota. 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

ČEVERYKAI

Nauji Kombinacijos R A D I O S sykiu su Grama- 
fonu pasirinkimas 1932 metų mados:

Pilnai įrengti su tūbom ir viskuo, dabar nekurie par
siduoda tik už pusę kainos, ffCC flH 
pradedant nuo .. . . ..................\0QBŲ||ir aukščiau

Naujos mados, Standard padarymo Kombinacijos ra
dio su gramafonu 9 tūbų su elektrikiniu laikrodžiu, ver
tas $250.00, dabar už ........................ $1 38.00

Kitų viršminėtų išdirbysčių radios nauji 1932 m. mo
deliai DABAR PEOPLES FURNITURE KRAUTU
VĖSE PARSIDUODA UŽ NAUJAS ŽEMAS KAI
NAS, KURIOS SKAMBA SEKANČIAI;

5 tūbų Midget Radio . . $25.00
Philco su tūbom..........$36.50
RCA Victor su tūbom . .• $37.50 
Majestic su tūbom .... $44.50 
Sparton su tūbom .... $49.50
Zenith su tūbom.......... $49.95
Atvvater Kent su tūbom $69.50 
Kimball su tūbom .... $69.50 

ir daugybes kitokių modelių 
už žemesnias ir aukštesnias kai
nas.

DUODAME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
BE NUOŠIMČIŲ.

Priimam senus Radios, Pianus ir Rakandus į mainus 
ant naujų; duodame geresnę nuolaidą kaip kur kitur.
Krautuvės atviros nedėlioję nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 

po pietų, ir kirs vakarą iki 10 valandai.

Tel. Vlctory 1346
DOUGLAS ELECTRIC OO 

JOSEPH SHAGZDAS. Sav.
Elektros relkmenos ir flkščle- 

rlal. Jvedame elektrų | namus Ir 
dirbtuvė*.
HM S Halsted St • AugMe

Jei Jus turite vargo pri
taikyme čeverykų Jūsų 
kojoms, tai leiskite 
mums tų hMų prašalin
ti, nes msisų krautuvėj 
jus rasite čeverykns kaip 
tik Just) kojoms padirb
tus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALKSKI Ir MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted Street Tel. Vlctory 6576

4177-63 AMCMCN AVI to* AICMMOND »T

4177-83 Archer Avė.
Kampas Rhhmond galvča

iAfayette 3171

_ -BETTER 
.^jSvthIHG FotThe hom ES

26)6*40 W. 66^ 67. 6 MA6L(WOOO AAfC

2536-40 W. 63 St.

CHICAOO. ILL.

Kampas Mapleu-ood gatvės
Hemloek 8400




