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POPIEŽIUS PIJUS XI IŠLEIDO NAUJA ENŪKLIK
KINAI NUSPRENDĖ KOVOTI PRIEŠ 
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DEL KARO SKOLŲ AMERIKA PERGY
VENA NESMAGUMUS

ĮSAKYTA KOVOTI PRIEŠ ŠVENTOJO TĖVO PAREIš-
JAPONUS

ŠANGHAJUS, gr. 26. — 
Kinų vyriausybė kariuomenės 
vadams įsakė kovoti prieš ja
ponus, jei šie veržtųsi ant Čin- 
eow’o.

Kinai randa, kad kas kitas 
pašalinis jiems negelbės. Pa
tys turi gintis nuo užgrobikų.

VYRIAUSYBĖ DAR NE
SUORGANIZUOTA

ŠANGHAJUS, gr. 26. — Ki 
nų nauja vyriausybė vis dar 
nesuorganizuota,. Nerandama 
kabinetui atitinkami) vyrų.

KIMAI

VATIKANAS, gr. 26. —
Romoj gyvenantieji kardinolai 
Kūčios vakarą susirinkę čia 
šventomis Kalėdomis sveikino 
Šventąjį Tėvą Pijų XI.

Priimdamas kardinolų svei
kinimus Šventasis Tėvas pa
brėžė apie pergyventus praei
tais metais Bažnyčios džiaug
smus ir skausmus. Tarp džia
ugsmų paminėjo išleistas en
ciklikas apie moterystę ir dar
bo sąlygas ir apie radijosto- 
ties įtaisymą Vatikane. Tarp 
sopulhj — tai atkaklus Baž-
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1. Nukentėjusioms dėl šalčio Navajo indijonams dalinamas maistas Zuni miestely, N. M. 

j 2. Komunistų demonstracijos Washingtone. 3 Kongreso žemesniųjų rūmų pirmininkas (spea- 
ker’is) Garner, dem. iš Tesns’o valstybės.

CHICAGOJE
—

DIDESNI MOKESČIAI UŽ 
1930 M.

vė, ar suimtas plėšikas, ar po- 
licmonas. Jei plėšikas, tai jis 
bus kaltinamas žmogžudyste.

VAIKAMS LEISTA RŪKYTI

PRIEŠ AUKSO PA
GRINDĄ

PARYŽIUS, gr. 27. — Ima 
aiškėti, kad Anglija darbuo
jasi sugriauti Amerikos ir 
Prancūzijos valiutų aukso pa
grindus. Tuo tikslu vedama i 
plati propaganda.

KEIČIA MIESTELIUI 
VARDĄ

J

MEXrCO CITY, gr. 26. — 
Guadalupe Hidalgo miesteliui, 
kur yra stebuklingas Švenč. 
Marijos .M. paveikslas, Meksi
kos kongresas pakeitė vardą,

nyčios priešų veikimas Rusi-!Pavadino “Gustavo Madero” 
joj, Meksikoj ir Ispanijoj. Jo vardu.
Šventenybė apgailestavo, kad Bažnyčios priešai negali at- 
pasaulio nelaimėse įvairių sįpeikėti dėl įvykusių šį įnė- 
kiastų vadai nenori pripažin- negį Guadalupe Hidalgo mieš
ti Dievo rankos ir jie neatsk {p]y didelių bažnytinių iškil- 
gręžia į Dievą, nesišaukia Jo minint 400 metų Švenč. 
pagalbos. Marijos M. apsireiškimo su

kaktuves.
ŠALTOS KALĖDOS 

EUROPOJE

Cook’o apskrities klerkas 
jau nustatė mokesčių normą 
už 1930 metus. Šie mokesčiai 
bus didesni 9 ligi 9% nuošim
čių už 1929 metus.

Daugybė žmonių negali mo 
kesčių išsimokėti, o čia mokės 
čiai kas metai didinami.

BAIGTI LIUDYTOJŲ 
IŠKLAUSINĖJIMAI

St. Charles’o valstybės ber
naičių pataisos mokykloje vi
siems senesniems 15 m. am
žiaus bernaičiams leista rūky
ti. Tas buvo griežtai užginta 
per 27 metus. Bet visą laiką 
vykdymas neturėjo pasiseki
mo.

TAI KUR “EKONOMIJA”

YOUNGO PLANAS 
SUGRIAUTAS

BERLYNAS, gr. 26. —
Vokietija lengviau atsikvėpė, 
kada tarptautinio banko pa
tariamasis komitetas pripaži
no, kad Vokietija negali mo
kėti reparacijų. Tuo būdu kir
stas smarkus smūgis Youngo 
planui, kurio pataisymo Vo
kietija reikalavo.

LONDONAS, gr. 26. — Ko- 
ne visos Europos dalys Kalė
das turėjo šaltas. Kai kur 
daug prisnigo. Ispanijoj dėl 
šalčio mirė keletas asmenų. 
Turkijoj sniegas. Šventojoj 
Žemėje šalnos.

KĄ VEIKS AMERIKA KARO 
SKOLŲ KLAUSIMU

Sanitarinio perkaso papir
kimų reikale baigti Rūdytoji) 
išklausinėjimai. Paaiškėjo, 

WASHINGTON, gr. 26. — kad 1927—28 metais iš perka- 
Krašto vyriausybė nemažai g0 iždo daugiau kaip vienas

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS

SANTIAGO, Čili, gr. 26.— 
Atacama provincijos miesto 
Copiapo kareivines netikėtai 
užpuolė 300 ginkluotų komu
nistų, kurių tikslas buvo su
kelti revoliuciją.

Kareiviai apsigynė. Užpuo
likų vadai sugauti. Kiti rau
donieji paspruko į artimuosius

1 NUŠAUTAS, 3 SUIMTI

DUNKIRK, Ind., gr. 26. —
Keturi plėšikai apiplėšė vietos 
banką. Ginkluoti piliečiai juos 
apsupo vienam komų plote. 3
pasidavė. Ketvirtas mėgino j kalnus, 
pabėgti, tas nušautas. J Kovos metu nukauta 4 ka-

------------------ - reiviai, 6 komunistai ir 2 mo
terys. Keliolika sužeistų.

susirūpino gavusi žinių, kad 
tarptautinio banko patariama
sis komitetas karo skolas glau 
džiai riša su karo reparacijo 
mis ir pareiškia, kad ateinan
čiais metais Vokietija negalės 
mokėti reparacijų.

Krašto vyriausybė yra nuo 
monės, kad gal jai reikės mo
ratoriumą pratęsti dar ki

tiems metams. Nes valstybės 
vargiai norės mokėti skolas. 
Kongreso vadai yra nusistatę 
prieš kitą moratoriumą. O kai 
kas sako, kad prezidentas,tu
ri teisę be kongreso pratęsti 
skoloms moratoriumą.

milijonas dolerių išmokėta al
gomis daugeliui žmonių, kurie 
perkasui nedirbo jokio darbo.

VIENOS DIENOS ŽMONIŲ 
AUKOS

Ass. Press žiniomis Kalėdų 
dieną automobilių nelaimėse 
žuvo 122 asmenys. Nuo nuo
dingųjų svaigalų — 9, nuo 
šaudymų — 6. Nuo kitų į- 
valrių priežasčių — 31.

Automobilių aukų skaičiuje 
yra 19 žuvusių Cbicagoj ir a- 
pylinkėse.

WASHTNGTON, gr. 26. — 
Tždo departamentas skelbia, 
kad pajamų mokesčius reika- 
Hnga paskleisti tarp visų gy
ventojų. Iš vienų turtuolių per 
mažai būtų surinkta.

CLARKSDALE, Misa., gr. 
27. — Šios valstybės dalį pa
lietė potvinis išsiliejus upes 
Tallahatchie’s vandenims.

8 ASMENYS NUŽUDYTA
KAS NUŠOVĖ ŽMOGŲ

PEŠAWARAS, Indija, gr. 
27. — Indų riaušes malšinda
mi kareiviai 8 asmenis nužu
dė ir kelioliką sužeidė.

Aną dieną poliemonas vijo
si plėšiką. Kitas j kitą šaudė 
if sužeistas praeivis. Šis pas
tarasis mirė. Koronerio teis-

RAGINA STAČIATIKIUS, PROTESTĄ 
TUS IR KITUS GRĮŽTI TIKRO 10N

KRISTAUS BAŽNYČION
ROMA, gr. 26. — Efezo vy

skupų santarybos 1500 metų 
sukaktuvių paminėjimui Šven
tasis Tėvas Pijus XI išleido 
encikliką, kuri prasideda žo
džiais “‘Lux veritatis” (Tie
sos šviesa). Šiaja nauja enci
klika Popiežius ragina visus 
stačiatikius, protestantus ir ki 
tus grįžti Romos Katalikų Ba
žnyčios vienybėn, kad būtu 
viena avidė ir vienas piemuo.

Taigi, ši enciklika daugiai 
šia ir skiriama visiems a t pu 
lusiems nuo tikrosios Bažn 
čios. Nes tie visi atpuolusie; 
nors pasivadinę krikščionimi 
jei įsigilintų į klausimą, ką ji 
išpažįsta, susidurtų tik su S' 
painiotomis problemomis ir nt 
žinoti), kaip atsakyti.

Šventasis Tėvas ypač ragi
na grįžti vienybėn atsime- 
sius 16-a,m ir 17-am šimtm 
čiuose.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DAINŲ DIENA

Okupantų švietimo įstaigos 
J yra numačiusios 1932 metais 
Į surengti liaudies mokyklų dai
nų šventę. Yra paruoštas ir 
dainų sąrašas, kurias numa 
tomą dainų dieną dainuoti. Tš 
viso dainų sąraše 77, iš jų tik 
4 lietuviškos ir 4-ios gudiškos. 
Visos kitos dainos lenkiškos. 
Ir suprantama, lenkai moky
tojai nemokėdami lietuviškai, 
negi galės išmokyti lietuvius

BERLYNAS, gr. 26. -
Prieš 4 mėnesius J. Valstybės 
nupirko čia rūmus naujai sa
vo ambasadai. Užmokėta 1,- 
700,000 dolerių. Reikalingas 
pertaisymas, kas neatliekama 
dėl “raudonosios gijos” Wa 
shingtone.

Tuo tarpu ambasadorius vi Į 
sas laikas turi mokėti aukštą 
nuomą už namus, kuriuose y- 
ra ambasada.

ATIDARYTA PARLAMEN
TO SESIJA

automobilių savininkai pardu< 
da savo mašinas. Taksi mies 
te vis mažėja. Jų beliko ve 
80. ~ “Tr?

MIRĖ DOLSKIS

Plaučių uždegimu mirė po-j 
pūliams Kaune kupletistas A. 
Dolskis. “L. Ž.”

Kaune per dvi dienas nuo 
smalkių mirė trys žmonės. Jie J 
kūreno krosnis akmeninėmis 

uždarėdainų jų gimtųjų kalba. R. i-1 a„g|imis if b<. |aiko 
kia abejoti, ar sugebės jie iš- krosnis 
mokyti ir tas 4-rias progra
moje nnmatvtas dainas...

<<Tr„| NAPOLEONIŠKA LITE- 
___________ _ RATŪRA

SVARBI IŠTAIGA
Joks kitas istorinis a muo

Kauno priemiesty Vilijam-' ’lėra dav?s tiok medžifSos 
i polėj baigiami statyti veteri- j gojams, kaip Prancūzijos i- 
narijos bakteriologijos institu !mPera^or’us Napoleonas, mi
to rūmai. Institute bus gami- r<‘p 1821 metais. Dar būdamas
nami raudonligės serumai, tu
berkulinas, malėjinas ir kiti 
vaistai, reikalingi gyvulių svei
katos apsaugai. Be to, institu
te bus tyrinėjamos visokios 
gyvulių ligos. Statomuose rū
muose bus mokomoji labora
torija ir patalpos, kuriose bus 
rengiami pakartotiniai kursai

TOKIJO, gr. 26. — Atida
ryta 16-oji japonų parlamento 
sesija. Po kai kurių formulu; veterinarijos gydytojams, fel- 
mų sesija bus nutraukta ligi j čeriams ir gyvulininkystės te- 
sausio mėn. 20 d. Paskiau gal cbnikams.
parlamentas bus paleistas ir 
skirti nauji rinkimai.

4 ŽUVO DĖL VIESULO

mas nori patirti, kas jį pašo-sužeista.

- LOS ANGELES, Cal., gr.
26. — Šį miestą ir apylinkes 
ištiko didelis viesulas su lie
tum. 4 asmenys žuvo ir 22

Visas rūmų pastatymas ir į- 
reugimas kaštuos apie milijo
ną litų. “M. R.”

VILNIUJE LIKVIDUOJASI
TAKSI AUTOMOBILIAI

“Kurjer Wilenski” rašo,
kad dėl sunkios ekonominės1
būklės Vilniaus miesto taksi literatūra.

ištrėmime šv. Elenos saloj, 
Napoleonas sakydavo: “Aš e- 
su daugelio rašytojų maitin
tojas. Rašydami veikalus iš 
mano gyvenimo, jie turi užti
krintą duoną.”

Ir iš tikrųjų, apie Napoleo
ną, jo asmenį, karus ir žygius 
yra parašyta daugybė knygų. 
Italas Lombroso turi surinkęs 
apie 15,009 knygų bei brošiū
rų iš Napoleono gyvenimo. 
Daug knygų apie Napoleoną 
yra parašyta ir paskutiniais 
laikais. Prancūzijoj nesenai 
buvo pastatytas teatruose vei
kalas “Imperatoriaus siela,” 
kuri buvo vaidinama nuo 8 
vai. vakaro iki 3 vai. naktięf 
ir publikai vistik nenusil 
Tiek yra įdomi napoleoij 

“MJ

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”

Iiooseve.lt
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KINAS, MANDŽIURIJOS KLAUSIMU

Amerikoj lankosi įžymus kinų ekonomi- 
ninkas dr. T. S. Koo. Jis tarptautinėj plot
mėj yra žinomas, nes įvairiose tarptautinėse 
konferencijose dažnai Kinijų atstovauja. Tik
rai yra nuodugniai susipažinęs su savo kraš
to. ekonominiais reikalais.

Mandžiurijos reikalu, štai, kų jis pasa-
k°Ja- _ ■ , skfcjili

Mandžiurijoj gyvena apie 30,060,000 ki
nų, apie '600,000 korėjiečių ir apie 200,000 ja
ponų. Japonų kariuomenė gali užimti visų 
perdėm Mandžiurijos kraštų, įsteigti ten sau 
tinkamų valdžių ir tvarkų, bet japonai jokiu 
būdu negali palaužti 30,000,000 kiniečių pa
syvaus nusistatymo prieš juos.

Jei kinai būtų pakankamai apsiginkla
vę ir turėtų, taip sakant, stiprių utilitarinę 
mašinų ir pakiltų kovon prieš įsibrovusius 
japonus, tai ir tokiam atsitikime nebūtų pa
siekta taika. Išvyti iš Mandžiūrijos japonai 
po kiek laiko atgal grįžtų, nes Mandižiurija 
japonams yra ekonomiškoji būtenybė. Be te 
krašto japonai negali apsieiti ir jie visados, 
taip sakant, per peilį atgal veržtųsi. Kas ii 
to? Vyktų nuolatinės skerdynės.

Iš pat pradžios Mandžiurijoj veikė tik 
du geležinkeliai. Rytinį kinų geležinkelį 
valdė rusai, o pietinį Mandžiurijos — japo
nai. Kinai gi savo keliu norėtų patys tų 
kraštų valdyti ir žemės ūkį plėsti. Kinams 
irgi reikalingi geležinkeliai. Bet jie negali 
jų išvesti lygiagrečiai aniems. Todėl vieto
mis geležinkeliai nutiesti skersai anų pirmų
jų.-

Kada kinai baigė tiesti ten savo gele
žinkelių sistemų 1915 metais, staiga japonai 
pastatė kinams dvidešimt vienų reikalavi
mų. Vienu iš tų reikalavimų japonai priver
tė kinus išnuomoti jiems pietinėj Mandžiūii- 
joj didelius plotus žemės ūkiui, bizniui ir 
pramonei. Reikalavime padėta sųlyga, kad

Rašo K. R. Vosilka.

K| REGĖJAU IR GIRDĖJAU 
LIETUVOJE

(Tęsinys)

Kapų lankymas Lietuvoje.
Amerikoje kapines lanko ir antka

pius puošia gegužės mėnesį, o Lietuvoje 
vėlinių dienų. Mes tada buvome Kau
ne; taigi, abi su savo drauge ėjome pa
žiūrėti, kaip Lietuvos žmonės lauko ka
pines. Nors pamaldos būna 6 valandų va
karų (Lietuvoje sako 1.8 valandų), bet 
mums patarė nueiti visų valandų .ankš
čiau, esu, paskui tiek žmonių prisiren
ka, kad negalima net įeiti.

Oras pasitaikė šiltokas, nors tyupii- 
lynojo. Penktų valandų jau būna visai 

įuuhu. Nakties tamsumoje eiti į kapines 
mums sudarė ne labai jaukų juusmų. 

>ar nepriėjus kapinių, girdisi monoto
niškas ubagų giedojimas ir poteriavi-

japonai visados gali atnaujinti nuomą, kada 
baigiasi sutartim nustatytas laikas. Neklau
siama kinų noro ar nenoro. Tokiu būdu ja
ponai ten visiems laikams įsigyvena.

Kinų vyriausybė pagaliau paskelbė, kad 
šiuo svarbiuoju reikalu japonai turi būtinai 
utsiklausti jos, ty. vyriausybės, jei nori nuo
mų atnaujinti. Japonus apėmė baimė ir jie

LIETUVIŲ KARO VYRŲ REIKALU.
. A. L Legiono vyr. štabas 
nori pareikšti širdingų padė
kų “Draugo” redakcijai už 
nuoširdų rėmimų lietuvių ka
ro vyrų organizacijos darbo. 
Posto nr. 3 įsikūrimas č’ikago-

sudarė pianus užimti didesnius Mandžiurijosjje buvo tiesioginis šios para-,tas nr.
plotus. Prisidengę kova prieš kinus plėšikus, 
į Mandžiurijų jie sutraukė didelę kariuome
nę ir, štai, to viso jų įžygio pasekmės.

Dr. Koo sako, kad kai kuriais atvejais 
pačios japonų vyriausybės agentai ten suor
ganizavo plėšikų būrius, pristatė jiems rei
kalingų ginklų ir liepė užsiimti plėšimais, 
kad tuo būdu duotų progos japonų kariuo
menei veikti prieš plėšikus. Bet japonų ka
riuomenė neveikia prieš tariamus plėšikus, 
tik prieš pačių kinų kariuomenę. Japonų tiks
las yra suskaldyti ir išnaikinti ten užsilikusių 
kinų kariuomenę ir po to ramiai 
naudotis svetimo krašto turtais.

PASTABĖLĖS.

Gavome daug nuoširdžių sveikinimų dėl 
Kalėdinio “Draugo” numerio, kuris susidė
jo iš trijų dalių, 20 puslapių. Visi džiaugiasi 
ne vien tik jo didumu, bet turiningais raši
niais ir gražiais skelbimais. Taigi, mūsų pas
tangos ir biznierių bei profesionalų palanku
mas skaitytojus nustebino ir suteikė tikrai 
gražių ir malonę dovanų — 20 pusi. “Drau
gų” Kalėdoms. Mes neabejojame, mūsų skai
tytojai atsilygins “Draugo” rėmėjams, la
biau remdami tuos biznierius ir profesiona
lus, kurių skelbimus randa “Draugo” skil
tyse.

Vienybėje dirbdami, vieni kitus remda
mi, daug gražių dalykų galime nuveikti.

Amerikos atsargos Įeit. Kas
ias Jurgėla. Iždininku Ameri
kos veteranas ir Lietuvos a- 
viacijos savanoris Juozas Oči- 
kas. 1

Seimo metu susikūrė ir pos-1
1 Didiž. New York’o 

mos rezultatas. i ribose. Šiuo metu (iki š. m.
Mintis • drgaiiizuotis lietu-!*>'l'uodžio 14 d > vadu *v 

vinuis veteranams ki)0 lto Į veteranas Jonan Joku

1926 m. antroje pusėje, kai
Lietuvos valstybinis gyveni-

bauskas, padėjėju buv. Ameri 
kos jūreivis Vincas J. Vyš- 
nius, adjutantu J. Očikas, tei
sėju K. Jurgėla, iždininku A- 
merikos veteranas Vincas Ku

nimas buvo rimtam pavojuj 
ir kai ten susikūrė Savanorių 
Sųjunga. 1927 metais susikū
rė Laisvės Sargų štabas, va
dovaujamas Įeit. J. K. 
Miliaus, kame adjutan
tu teko būti litenantui K. į 

ilsėtis ir j Jurgėlai, ir nariais buvo pp.
|M. Zujus, J. Jurgėla, Stz Zi- 
taveckis, A. Visminas ir J. O- 

įčikas. Po sunkių paruošiamų
jų darbų tik 1930 m. vasario 
16 d. pavyko sušaukti Karių 
Seimų New York’e. Buvo siu 
lomi įvairūs vardai, k. a. Lai* 
vės Sargai, -Lietuvių Vetera-

ras, ginklininku 1918 m. Lie
tuvos savanoris Petras Šat
kauskas. Postas nr. 2 susikūrė 
Bostone. Vadu yra adv. vyr. 
Įeit. A. O. Šalna, adjutantu 
Įeit. Jonas J. Romanas. Da
bar susikūrė Postas nr. 3 Či
kagoje ir organizuojąs postas 
nr. 4 Detroit, Mieli. Reikia ti
kėtis, kad netrukus susiorga- 

i tūzuos postai ir kitose koloui- 
i jose. (
Į Gal kas paklaus: juk yra 
pakankamai įvairių lietuvių 
orgnizicijų, tai kam dar karių 
legijonas? Ar lietuviai negali

rių Amerikos karų ir ekspe
dicijų veteranai. Joje kai kur 
smarkiai įsigalėjo lenkai. Pav., 
New Jersey-stato vadu buvo 
lenkas per kelis metus. Jie il
gi leidžia lenkams pasirodyti 
savo uniformose V. F. W. pa
radų metu. Iš praktiško kon
takto teko įsitikinti, kad šių 
silpnesnę irganizacijų sudaro 
žmonės daugeliu atžvilgių sil
pnesni ųž Am. i ai gi tm o na
rius. Daugelis veteranų esu 
sugadintų nervų žmonės. Į ki
tas amerikonų veteranų orga
nizacijas lietuviams jau daug 
sunkiau patekti. Be to, prie 
jų negali priklausyti Lietu
vos nepriklausomybės karų

WįHiam J. Ruof, Akron’o, 
O., bankininkas ir reaiestati- 
ninkas, federalės vyriausybės 
jsakymu, areštuotas ir paves
tas grand jury. Kaltinamas

nu Sąjunga, Geležinio Vilko 
Legijonas, A. L. Karių Sąjun
ga, Tauro Legijonas, Lietuvių 
Legijonas. Rasta, kad tinka- sutilpti American Legian, Ve- 
i!liausiu vardu būtų “A. Lie
tuvių Legijono” vardas, nes

Stebėtina, Cbicagos liet. socialistų dien
raštis dėjo biznierių sveikinimus su.švento
mis Kalėdomis, bet pats nedrįso sveikinti su 
Kalėdomis, o tik pasveikino su “Zž«nos šven
tėmis”. Tas pats dienraštis savo šlykščiais 
rašiniais Kalėdoms skirtame numeryje biau- 
riai išniekino patį Išganytojų. Katalikai tu
rėtų atsidaryti savo akis ir tokių bedieviškų 
laikraščių neremti.

Nusišovė K. L. Ames, žinomas Cbicagos 
turtuolis. Saužudystės priežastis — finansi
niai sunkumai. Tačiau jį gerai pažinę žmonės 
sako, kad jis tuos finaiisinius sunkumus tik 
įsivaizdavęs. Mes manom, kad toji tragedija 
įvyko ne dėl finansinių sunkumų, bet dėl 
“aukštosios klasės” moralinio susmukimo. 
Dori ir pilno proto žmonės ir badų prieš savo 
akis matydami nesižudo..

ta-
Lenkai džiaugiasi, kad jų tautietis preia- 
Bona paskirtas Nebraskos 'vyskupu.

-dalyviai. O mes negalime ,-J d?, $4W)000 nedatekHaus 
iš- savo tarpo skirti. Lietuvos SQskait()je ^rat Central Trust 
savanoriai ir eks-kanai P*s‘-;Co, Akron, O.
žymi savo tautišku susiprti-1 _________ __________ ____

Imu ir jų dalyvavimas yra bū- ........ , ,L. . x 2.yi . imia kaip civilių draugijų baltinas tautiškam auklėjimui. . ..., -'sas. Palaikomi gyvi ryšiai . u
| A. Let, Legijono nayiai skils ; UiqSIj talkininkais ukrainais, 
tumi dviem grupėm: veteranų j ų i<ar į Akomis organizacijomis 
ir nevėteranų. Veteranų gni-!(yra nuolatine tarplegijoninė 
pei priklauso didž. karo alian- komisija). Susirinkimuose da
tų armijų ar laivynų vetera
nai, ir Lietuvos Kariuomenės 
bei Maž. Lietuvos Sukilimo 
kariai, stoję aktingon tarny
bon prieš 1923 m. vasario-16 
d., taip pat ir šauliai, kovoję 
fronte . Į neveteranų grupę 
priklauso asmenys, tarnavę 
Amerikos armijoje ar laivyne, 
dabar tarnaujantieji kariai iv

linamasi praeities atsimini
mais, ruošiamos pramogos, tū 
pinamasi maloniu kontaktu. 
Legijono darbų programoje y- 
ra ir tautiškos sąmonės stipri
nimas, Vilniaus vadavimo darMi-

litarv Order of tlie World 
ne vien veteranai turėtų pfi-1 W&? ir kitose veteranų, orga- 
klausyti prie kariškos organi- nizaeijose?
zacijos, o tokie vardai, kaip ĄliaįptoL į “Am. L^įi<^ .
(«cl. Vilko Legijonas sukeltu į j-egaĮį priklausyti did .kuro a -j Navai Reserve nariai, Offi- 
nepaniatuoto jtaiiino dėl oiga- , įianįų veteranai (lenkai skai-lters’ Reserve Co,rps ir Orga
nizacijos pobūdžio, kai pana- ,nį aliahtais ir todėl laisvai i nized Reserves kariai, C. M. 
siu vardu veikė Lietuvoje ne- ,.-lki >savo uniformas įr Am. Le
lemtos atminties gi upė. įgiono vadai ruošia iš- 

k i I n ii ngąs sutikt uves lęnk ų 
gen e rolaiusj^lSi’1 orgąi i$Sei j a
yra be galo stipri ir įtakinga,, - . ,,
bet kartu pasižymėjo savo užtat Postų vadovybė gelbsti I‘afc an°a>' iauoas paioue 
“šimtaprocentiniu patrinti/.- veteranams jų reikaluose su 111 lllls savo paramų ii ji bu. 
mu”. kitaip sakant vokiškoAi-, U. S. Vet. Bureau ar su IJet. į ™-tina'Va- Skaitytojai prašo- 

šovinistišku liakatizniu. Į Kur. Savanorio Medalio Komi- (M °M° Lolinit.
laipsnį MedicaC?Regiment of( Legijonas turi didelės įtakos'sija. Postas, su draugingu ki-lldUS Penėsimus
Maryland National Guard, bu-[ vietiniams politikams ir jo pa-j tų organizaciją postų parama, 
vęs kuri laikų to stato niedik. tronizacija sudaro Ryškiausių rekomenduoja bedarbius na-1 
korpo vadu, štabo kariniu-' protekcionizmo pavyzdį. Narių rius pašalpoms. Susirinkimai 
kas),padėjėjais: Liet. kar-nė^ turima apie 2 milijonus. Lie- vedami lietuvių kalba. Nuolat 
atsargos vyr. Įeit. Leonas tuvių neperdaugiausia prik'au skaitomos paskaitos iš karo 
Ščensnolevičius, Amerikos ka- į so ir todėl, aišku, mes negali- > strategijos, tekųikos, taktikos 
ro veteranas ir Lietuvos sava- J me tikėtis žymiai paveikti jo iv ginklavimo. Sustiprėjus,, 
noris Jonas K. Milius, Domas į vadus prieš daug stipresnių ir Ims daromi rikiuotės pratimai,;

teraus of Foreign Wars,

Vyr. Štabų sudaro šie as
menys: Vyr' Vadas — kapito
nas John A. Buclmess (Ruo
nis, gimęs 1892 ui. Baltimore, 
Md., savanoriu tarnavęs Ame
rikos armijoje \ eiliniu karei
viu, vėliau gavęs karininko į pu

bas. Kariai pasižymi savo 
drausme ir agresyvumu, kas 
mūsų sunkioje kovoje dėl Vil
niaus yra labai naudinga, 

ūveiviai, National Guard ir Įkuįp nepartiniai patriotai, jie 
sudro tiltų tarp srovių ben
dram darbui. Ilgainiui mūsų 
Legijonas augs ir vaidins 
svarbų vaidmenį.

Susipratusių lietuvių, ypač 
veteranų, tiesioginė pareiga <

T. C. 2 metų kursų kadetai, 
ir Lietuvos atsarginiai bei 
šauliai. Rėmėjais gali būti bet

Savišalpa nemokama, bet >ra remti organizacines

K. Jurgėla,

Vyr. Štabo Adjutantas

PRŪSIJOJ SUMAŽINTOS 
VALSTYBES IŠLAIDOS

K.linga (Amerikos veteranas) galingesnių lenkų užmačias, mėginama atstovauti Lietuvą 
ir Kazys Šilvinskas (Lietu- Belieka tik patiems sukurti Čikagos Parodoje karo manks- 
vos gusarų ats. vyr. puskari- stiprių organizacijų, kurį gale tos konkurse. Lietuvai pavojiii 

) įlinkis). Adjutantu išrinktas tų tada reikalauti ir Jaukti pa gu metu daromos parodos ii
mes lietuviai, ar susilauksime kada lietuvio buv. Lietuvos savanoris, Maž. rainos iš Am. Legiono.
vyskupo Amerikoje? Let’s liope!

mas. Tas man priminė kaimo šerinėms. 
Įėjusios, pamatėme vietoj gėlių vainikų 
kapus, papuoštus degančiomis žvakėmis 
ir eglių šakomis. Kiekvienas pagal savo 
išgalę stengiasi tų vakaiaį ko daugiausia 
žvakių užžiebti ant savo artimųjų kapo. 
Užtat vėlinių vakarų tūkstančiai žvakių 
dega kapinėse. Įspūdis tikrai nepaprastas, 
žmogus lyg per sapnų, lyg kitam pašau 
ly esąs; žmonių minia atrodo kaip šešė
liai, nei jų veidai, nei papuošalai akių 
nevilioja. Nieko, be ubagų giesmių, ne
sigirdi. Nieks nesikalba. Ir mudvi viena 
antrai žodžio pratarti nenorėjome, tik 

žiūrėjome ir stebėjomės tokiu nepapras
tu vaizdu. Ramybė1, ramybė, ramybė... 

Toj«* kapinių dalyje, kur yra palai-
doli Lietuvos kareiviai, buvo elektros 
šviesa, aplinkui stovėjo išsirikiavusi ka
riuomenė. Prie žuvusio dėl Lietuvos Liis- 
vė> kareivio Eimučio kapo stovėjo gar
bės sargyba. Tai visas sudarė didingų 
vaizdų. Iš visų reginių mane labiausiai 
sujaudino toji senutė, klūpanti prie kario

BERLYNAS, , gr. 23. — 
Prūsijos vyresnybė valstybi
nes išlaidas sumažino. Tūksta
nčiui tarnautojų įųdenka dar
bo, kai kuvios įstaigos visai

protesto mitingai,— veteranų ! uždaromos. Be kitko apie 6 )
Lietuvos sukilimo dalyvis iri Į V. .F. \V. priklauso įvai-■ balsas visuomet daugiau nule- i teismų uždaioma.

Tėvynės jos sūnus pasitarnavo; ji lik 
žino, kad jis jai buvo be galo brangus,- 
ir kad ji jo neteko.... taigi, ir laisto aša
romis savo mylimo sūnaus kapų. Žiūrė
damos į tų senutę, supratome, kiek šir
dies skausmų, kiek ašarų kainavo mūsų 
žuunėms Lietuvos Laisvė. Maži karų 
kiyžcliai liudija, kad jie žuvo už di
džiausių pasaulyje idealų, dėl Tautos Lais 
vės; jie (žuvo, kad mes gyyentninėm. Ne
reikia jiems nei gražių parašų, nei puoš
nių paminklų, nes gyvieji jų nuopelnus 
įvertina.

Ne kartų ir ant labai puošnių pa
minklų nėra ko daugiau para.šy-i, kaip 
tik tai: “Jis gimė ir mirė, nieko 
giau gyvenime nepadaręs”.

Kauno kapinėse* yra palaidoti
sus lietuvių kalbininkai Jaunius ir Jab
lonskis. Jiedu mokė mus lietuvių kalbos 
ir žadino tautiškų susipratimų; kai mūsų 
tėvynę tamsioji gadynė sk"g;ė...

KliTnatAR.
Ar Uetuvos klimatas yra sveikas, te-

dau-

•ar-

kajĮio. Ji gal nesupranta, kaip daug dėl I gu gydytojai pasako. Aš tik vienų žinau,

kad man patinka Lietuvoje gyventi.
Ne vien iš gimimo, bet ir iš būdo esu 

žemaitė, ir niekados nenorėčiau gyventi 
tokioje šalyje, kur nėra keturių sezonų. 
Lietuvos klimatas ir dėl to man patinka, 
kad kai yra ruduo, tai žinai kad ruduo, 
o kai žiema — tai tikra žiema.

Lietuvoj žiemtį yra žymiai pastoves
nė, tai yru, oras pastovesnis, negu Illi- 
noiso valstybėje. Šalta, tiesa, bet kokia 
žiema, jeigu nešalta. Atitinkamai apsi
rengus, tas šaltis visai nebaisus. Ameri
koje pergyventi vasarų, kai dėl karščių 
nemaža žmonių serga ir miršta, yra bai
siau negu Lietuvos žiema.

Už vienų Liętuvos pavasarį u« su
tikčiau net dvi žiemas iškentėti. Noriu 
pasakyti, kad man ir Lietuvos žiema lu. 
bai patinka. Praleidus vienų mėnesį Pa
ryžiuje, kur buvo tikra bliura, labai gai
lėjaus pražudyto vieno męnesio gražios 
Lietuvos žiemos. Amerikoje žiema su sa
vo suodinu sniegu ir įkyria bliura visud 
man įgrotu. O ii visų žiemų, tai pirmų

kartų mano gyvenime, žiema Lietuvoje 
man nė kiek nęįgrįso.

Nuomonės apie Amerikos lietuvius.
Daugelis manęs klausia, o kaip Lie

tuvos (žmonės žiūri į Amerikos lietuvius ? 
Jei kalbėti apie daugumos nuomonę, tai 
Lietuvoje visi mano, kad mes, amerikie
čiai, turime tiek pinigų, kad nežinome 
kų su jais daryti. Taigi, atsiranda daug 
tokių “geraširdžių”, kurie įvairiais bū
dais nori mums padėti pinigais nusikra
tyti. Vieni nori, kad jiems padovanotu- 
niėin keletą šimtų dolerių; kiti, kad “pus 
kolin,tun,iėm”; o gudresni greit palengvi
na amerikii'čių kišenes, padėdami jiems 
prakortoti arba pragerti. Tačiau pat vijo
tai inteligentai labai gražiai su ameri
kiečiais elgiasi, tiesiog net pataikauja.

Valdžia taip pat, su kai kuriomis 
išimtimis, umerikiečianis yra palanki, 
l’avyzdžiui, muitinėse valdiniųkai yra 
labai mandagūs.

(Bus daugiau)
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Štai, Eilė Energingų Kontestininkų-kiu
KURIE PASIRYŽĘ

“DRAUGO” JUB1LIDAUS METUS APVAINIKUOTI

Tūkstančiais Naujų Skaitytojų
V. Stancikas

1706 W. 47th St. 
Chicago, TU.

A. Stulginskas
1628 S. 50 Avė. 

Cicero, III.

O. Rašinskiene
1639 S. 50th Avė. 

Cicero, III.

A. Giliene
3131 S. Emerald Avė. 

Chicago, III.

P. P. Petrauskas
14 Johnson St. 

Binghamton, N. Y.

J. Mikalauskas
Chicago Heights, III.

M. Varkalienė
6315 S. Lincoln Avė. 

Chicago, III.

P. Varakulis
724 W. 18th St. 

Chicago, III.

V. R. Mandravickas
815 — 45th St. 

Kenosha, Wis.

-V. Rėkus
1850 Wabansia Avė. 

Chicago, III.

A. Bacevičius
1850 Wabansia Avė. 

Chicago, III.

J. Varaitis
Luzerne, Pa.

P. Pabiionaitis
2320 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

A. Langman
1334 S. 48th Ct. 

Cicero, III.

P. Vaicekauskas
4242 S. Maplewood St. 

Chicago, III.

A. Nemčauskaitė
Chicago, III.

O. Kazlauskienė
4356 S. Rockvvell St. 

Chicago, III.

V. Jakas
Cambridge, Mass.

J. Aukškalnis
1354 Harrison St. 

Gary, Ind.

A. Valančius
1226 S. 50th Avė. 

Cicero, III.

A. J. Sutkus
1007 Eight St. 
Waukegan, III.

St. Stanulis
6651 S. Talinan Avė. 

Chicago, III.

M. Rovaitienė
700 S. 9th St. 

Ilerrin, III.

A. Grybas
2244 W. Adams St. 

Chicago, III.

J. Žvirblis
1513 35th Avė. 

Melrose Park, III.

K. Bugentavičius
1616 N. Lincoln St. 

Chicago, III.

A. Žolynienė
6709 Archer Avė. 

Chicago, III.

Ip. Taruška
2334 S. Oakley Avė. 

Chicago, III.

F. Gubista
Chicago, III.

A. Rupšys
Rockford, III.

M. Misiūnas
245 W. 108th PI. 

Roseland, ,11.

V. Gaižauskas
209 E. 107 St. 

Roseland, III.

J. Šimulynas
1007 Eight St. 
IVankegan, III.

A. J. Janušauskas
1301 So. 50 Ct. 

Cicero, III.

V. Mikalauskas
4028 Brighton PI. 

Chicago, III.

P. Kundrotas
Phila, Pa.

TUO TIKSLU JIE LANKO LIETUVIŲ NAMUS, DRAUGIJŲ SUSIRINKIMUS, PROFESIJONALUS, BIZNIERIUS UŽRAŠINĖDAMI 
VIENINTELĮ AMERIKOJ KATALIKIŠKOS - TAUTIŠKOS MINTIES DIENRAŠTĮ,

U
Visi kontestininkai-ės laikosi obalsio: LAIKYTIS - NEPASIDUOTI! Padėkite jiems pasiekti laimėjimų, 
užsisakant “Draugą”, kuris ne tik paduoda žinias iš viso pasaulio, bet rašo kasdieniniais mūsų gyve
nimo klausimais, gvildena įvairias Amerikos lietuvių gyvenimo problemas; kuris stovi už demokratiš
ką Lietuvą ir Vilniaus atvadavimą! Todėl “Draugas” privalo lankyti kiekvieną lietuvių namą!

KĄ KIEKVIENAS KONTESTININ- 
KAS-Ė TURI ŽINOTI?

ĮDOMŪS VAKARYKŠČIOS DIENOS 
FAKTAI

Ką. kiekvienas kontestinin- lis ir ne tik Aukškalnį, bet
kas-ė turi žinoti? O gi tai, 
kad Stancikas, Stulginskas,
Rašinskiene pastaromis die- .r _ norėjo Išsilaikyti savo vietoje.
nomis maiža pažangos padarė, 
bet už tai Petrauskas, Gilienė,

Ir būtų išsilaikęs, jei ne Lang
...... , man’as, kuris gruodžio 23 d. stvarakulis, Aukškalnis, Lang- c,. . , . . T. • i’ . . . . Staniulį pralenkė. Iš visa koman žymiai pirmyn pasivarė.

•Gilienė bandė Petrauską 
pralenkti ir vienu tarpu jau 
buvo binghamtonietį pasivi
jus, bet Petrauskas pasakė 
nepasiduosiąs ir “ščyrai” lai
kosi to pasakymo.

Garietis Aukškalnis norėjo 
šposą iškirsti Varakuliui, ku
ris tik keliais žingsniais pir
miau ėjo. Kūčių dieną, atga
benęs keletą, naujų prenume
ratų, buvo pralenkęs Vara- 
knlj, bet vos Aukškalniui iš-
vykus namo, atvyko Varaku-! gruodžio 25 d. buvo toks.

ir Pabijonaitį pralenkė. 

Maręuetteparkietis Staniulis

, V. Stancikas, 1706 W. 47 
Į st., Chicago, III. 195,530

j A. Stulginskas, 1628 S. 50 
'avė., Cicero, III......... 132,450

O. Rašinskiene, 1639 S. 50
Avė., Cicero, III......... 130,200

P. Petrauskas, 14 Johnson 
St., Binghamton, N. Y. 93,770

A. Gilienė, 1313 S. Emerald 
Avė., Chicago, III .... 89,250
M. Varkalienė, 6315 S. Lin
coln avė., Chicago, Iii. 68,320

P. Varakulis, 724 West 18 
............................  38,300

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 
1*1., Chicago, III......... 36,150matosi, kad kiekvienas kon- 

testininkas*ė, norėdami nepa- - T _
si likti užpakaly turi smarkiai ’ ’ & mS’ ^ary’ ^dia
da rhuotis. Kon testo vedėjas 
visug ragina nepasiduoti.

Laukiame 'žinių iš Rovaitie- 
nės, Bugentavičio, Guhystos, 
Gaižausko, Misiūno, Mikalaus
ko, Simulyno ir kitų. Posakis

110 .............................. 30,300
Bacevičius, Chicago, Illi

nois ........................... 21,700
V. R. Mandravickas, 815-45

st., Kenosha, Wis........ 19,000
A. I^angman, 1334 So. 48

Ct., Cicero, 'III............. 17,700
— tyla, gera byla konteste j Staniulis, 6651 S. Talman

avc., Chicago, III.........17,000
Rėkus, Chicago, UI. .. 12,950 
Vaicekauskas, Chicago, III.

............................... 11,200
A. Nemčiauskaitė .. 8,500

nepritaikomas. Čia reikia daž
nai byloti, dažnai rašyti. 

Kontestininkų stovis iki

O Kazlauskienė, 4356 S., 
Rockwell st., Chicago, 9,500'

A. Valančius, 1226 S. 501 
ove., Cicero, III.............7,000

Sutkus, 1007 Eight st. 6,700

Ip. Taraško ............. 6,250
J. Žvirblis, 1513 35 avė.,

Melrose Park, III..........5,000
A. Žolynienė, 6709 Archer 
avė., Chicago, III..........2,500

M. Fovaitienė, 700 S. 9 st.
Rovaitienė, Herrin, III. 1,000
Grybas, Chicago, III. 1,000
Valuckas, Melrose Park, 

111..................... .............. 1,000
Bugentavičius, Chicago, Il

linois ........................... 1,000
F. Gubysta, Chicago, Illi

nois ............................... 1,000
Misiūnas, Roseland, Illi

nois ........................... 1,000
Gaižauskas, Roseland, Illi

nois ............................... 1,000
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000
Mikalauskas ............. 1,000
K. Sabonis, Chicago, Illi

nois   1,000
J. Šimulynas, Waukegau, 

111. ........................... ... 1,000

Taupumas Ir Mūsų Spulkos
-------------Šį Skyrių Veda JONAS EVALDAS--------—

TARPTAUTINIS ŠIMTME
ČIO SEIMAS

Reikšminga, kad tarptauti
nis spnlkų,seimas šiais metais 
(rugp. 11-14 dd.) įvyko Ben
jamino Franklino mieste, Phi- 
ladelphia, Pa Tam pačiam 
mieste sausio 3 d., 1831 m. •• 
kurta pirmutinė spulka ir pir
mieji mokesčiai jon įplaukė 
tų pačių metų sausio 17 die
ną, kaip tik Benjamino Frank
lino gimimo dieną. Tad mūsų 
spulkos turi ypatingo ryšio su 
tuo garsiuoju taupumo užtary
toju, kurio gyvenimas garbin
gai sujungtas su minėto mies
to istorijn.

Maždaug tokiais žodžiais 
IViliamas E. Best’as, Jungti
nių Valstybių statybos ir sko
linimo spnlkų lygos pirminin
kas, kvietė Jungtinių Valsty
bių ir kitų šalių spnlkų atsto
vus į tarptautinį šimtmečio 
seimą, į kurį iš visų kraštų

gausiai suvažiavo J. V. spul
kų lygos vadai, aukodami lai 
ką ir savo patarnavimą ryto
jaus problemų sprendimui. Tą 
lygą patvirtino ir sveikino 
pats J. V. prezidentas Hoo- 
ver’is, kai pas save pasišau
kė konferencijon komite
tą sudaryti preliminariniams 
planams dėl namų statymo ir 
nuosavybės. Toje konferencijo 
je atkreiptas dėmesys į smul
kių namų savininkus, kuriuos 
vargina bei smaugia valstyhi- 

inių mokesčių (stato taxes) ne- 
’ vienodumas įvairiose valstybė
se.

1 Sekretorius II. Callerius sa
vo raporte nurodė, kad Jungti- 

j nių Valstybių spnlkų turtas 
1930 metais padidėjo $128,964, 
839, kad prie lygos priklauso 
11,777 spulkų su 12,336,754 
spulkininkais ir, kad spnlkų 
ateitis atrodo graži.

Tame geime Benjaminas

Franklinas priimtas spulkų

“patronu”, nes prieš 200 me
tų jis nurodė gražiausią tau
pumo pavyzdį ir visuomenę 
mokė taupyti. Jis buvo pageib 
tas, kaip naujasis spulkų už
tarytojas, uždedant gėlių vaini 
ką ant jo paminklo ties Penn- 
si I'-unijos universitetu.

Šie metai taip pat žymėti 
ni ir tuo, kad sukanka 200 me
tų nuo pirmosios skaityklos 
(knygyno) įsteigimo Žiemių 
Amerikoje, kai jis buvo dar 
jaunas, ir ieškojo knygų skai
tyti ir mokytis.

Benjaminas Franklinas bu 
vo taip pat pagerbtas, kaip 
tėvynės mylėtojas, uždedant 
gėlių vainiką ties jo antkapiu, 
kai orkestras grojo Jungtinių 
Valstybių himną, plevėsuojant 
Jungtinių Valstybių, Britani
jos ir Vokietijos vėliavoms.

Norint pagerbti Benjaminą 
j Frankliną už piatinimą tan- 
■ pyti ant jo paminklo ties rnies 
. to paštu buvo uždėtas trečias 
įlegendinis vainikas su užrašu 
1 “Taupumas”.

Benjaminui, Franklinui, kaip

(Tąsa ant 4-to pusi.*)
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TARPTAUTINIS ŠIMTME
ČIO SEIMAS.

(Tąsa iš 3 pusi.) 

naujam spulkų globėjui pa-

i saugoti šeimoj kiekvienos tau
pos namų židinį, 
j l)ėl to ir aukščiau pi žymė-j 
toji rezoliucija prieš Sovietu 
Rusiją yra reikšminga, nes ko

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL _
... ... niuni'zmo filosofija tiesiog ne

gerbti, buvo priimta rezouuci-i . ,. . . . . ,.° ’ 1 I rti-tnuvitifu tnlMOS lMlirvtl 1UW»-

Ja-'
pripažįsta teisės įsigyti 

I savybės, kuri yra pagrindini?
“Mes sustojame čia, Phila-

delphijuj, pareikšti | Ul) „etatas,
atminimui tėvynmylio — Bea-J
jamino Franklino, taupumo a-l l<>, buvo patiekta
paštalo ir nuosavybės troški-!svarbių pasifilymų sėkmingam 
mo skatintojo, kurį mes ger- plėtimui atety. Daug
biame už jo gyvenimo tarnybąidomesio kreipta į valstybiną 
jo paties šeimynai, jo visuo-, Priežiūnb skolinimo metodus 
menei, jo tėvynei ir pasauliui.1 *r nauJas rytojaus pioblemas.

! / A »» . TTZ\1 Iri 'BĮ , V V A T/t 1/1

(Tęsinys)

Tad gerbiamieji Ciceros lie-
statybos ir skolinamųjų spul- :tuviaį katalikai! Kaip “Drau

gas” skelbia “savas pas sa-
, taip ir mes Ciceros 

katalikai, visi pas katalikus. 
Pirmiausia mūsų pareiga pri
klausyti prie Šv. Antano pa- 
įapijos, po to prie katalikiškų

daug suosius

stovus arba neužmirškit iš-įmetus. Tai negražu. Tad šie įnė apsiimti, reikia kitam duo- 
(rinkti ateinantiems metams, met to nepamirškit. • ti vietą. ,

--------  mes laiškai yra visoms drau-l X Pastaba draugijoms, j Federttcijotj 12 skyriaus su

nūs bedieviškų laikraščių ue- «1JOU1S pasiųsti. Federacijos Mūsų draugijos yra gausiu-' brinkimai būna kas mėnesi, 
skaito, tik neišmanėliai skai-'i:‘ skyrius Pra*° rinkti tokius, gos> tad Federacijos 12 ketvirtų sekmadienį 1 vai. bet
to bedievišką spaudų. Tai yra ' atstovus,.. kurie dalyvautųi Dus prašo draugijų išrinkti ĮR. pusę pirUios arba antr4 va 
tikras faktas, nes bedieviška-! Aeracijos susirinkimuose,Įpo 3 atstovus iš draugijų. jand{Ji _ lygiai pirmą valan- 
me laikraštyje girdėsi vien tikllada bus naudos pačiai drau- į<aį kurioms draugijoms sar-l<h( negeras paprotys,
melą ir šmeižtus. Tai savas y4jai ir mūsų Federacijai. Jei- niata; išrenka vienų atstovą,
pus savų, katalikas pas kata- ®H išrinktus atstovu, tai ;o į,- tas ne “visada dalyvauja 
likų, tai tada mes būsime pat- ^uri 11 ^alyauti, o jei nenori ' susi rinkose, arba vėluojasi.

dalyvauti, tai nereikia sutik- į Vargas su tokiais žmonėmis.
Tokie kliudo visoms draugi
joms ir sau. Jei negali daly
ti ir būti atstovu, tai nereikia

riotai, tikri savo Lietuvos Tė
vynės ir mūsų Bažnyčios Mo
tinos vaikai ir dukterys.

X Šv. Antano draugijos

1H augijų susirinkimai pas
kelbti pirmų valandą, o susi
rinkimus atidaro antrą valan
dą arba vėliau. Sustoja ant 
kampų vis šneka, dar nieko 

(Tęsinys 5 pusi.)

ti būti atstovu.
X Jaunimas verkia, kad

.jų niekas neremia. Jeigu jie 
dalyvautų Federacijos susiriudraugijų, labiausiai prie lab- Į priešiuetiniam susirinkime vai 

darių 3 kuopos, o ypatingai | dvba liko ta pati. Rengs va- si. Valgas su tokiais žmonėmis 
darbiaujant su pasaulio atstu- gramą iš viso pasaulio k raš-į skaityti katalikiškus laikraš- karų arba balių parapijos j u,iami, nes Federacijos sky- 
vais atvykusiais į tarptautinį tlL Tarp kitko sveikino ir J. čius, knygas. Tad pamatysite,' naudai. Irius nežino kas yra-veikiama,

Ramsey MacDonald’as, Didžio Į kad bedievių laikraščiai sa-į X Dabar Federacijos 12 sky aieks mums nepraneša. Kas 

patriotizmų ir nuopelnus tau- $i°s Britanijos premjeras, | vaime žlugs. Nereiks mums Irius turi daug darbo, nes Ci- iė>a^» praneškit, kad jų drau- 
1 Jungtinių Valstybių preziden su jais nė kovoti, tik mes nu-jceroj 1932 iii. vasario m. 14 d. 10DU atstovai nedalyvauja Fo
tas II. lloover’is ir kitų vals- sistatykime nuo Naujų Metų į vakarinių valstybių konfereri-j Aeracijos susirinkimuose. Pa-, 
tybių vyrai. j neskaityti bedieviškų laikraš- |cija. Tad visos mūsų draugi-I busk jaunime iš miego, išrink

ti. V. prezidentas sveikino i čių; neskaitysime, tai būsime įjos renkitės tam darbui. Kai !«erUfi atstovus į Federeraci- 
larplautiių šimtmečio sėmių susipratę katalikai ir neturėsi-įmes iš kalno būsime pasiren- -i°s 1- skyrių. Kai kurios jau
siu turinio telegrama; nie neramios sąžinės. igę, tai bus lengva viskas pa-jnnno draugijos nedalyvavo

“Mūsų valdininkai, bendra-iL auta įvairių sveikinimo tele

j tarptautini 
spulkų seimą, yra dėkingi už 

mą ir 11
pumui, kuriam Benjaminus 
Franklinas pasitarnavo, uždė
dami vainikus ant jo antkapio 
ir dviejų jo paminklų šiame 
jo mėgiamajame mieste.

GERA MUZIKA

“Šiąja rezoliucija mes esa
me dėkingi jo taupumo inspi
racijai ir pripažįstame jį sta
tybos ir skolinimo spulkų kil
niuoju globėju bei užtarytoju. į 
Mes 'prašome (spulkų lygos) 
pirmininko skirti Benjamino 
Franklino komitetą, kurio pa

lu
-J. V. statybos ir skolina- A- ka„ į.laryti.
UJU spulkų lygos šimtmeti-j budievi.ka * | Federaeijos 12 skyriaus su-

nis seimas ir tarptautinis spul 
Rų seimas, įvykęs Pliiiadel- 

pluos mieste, rugp. 11 — .14 
o d., yra reikšmingas nepap
rasta istorijos ir biznio oka-

žmogui katalikui neduoda, tiu 
i suvedžioja, ir žmogus po tu 
nežino, kas jis yra ir nežino 
ko klausyti. Pagaliau noriu 
pasakyti, kad protingi žino

si rinkimas įvyks gruodžio 27 
d. Draugijos, atsiųskit savo at

. - . .. . zija. Tai reiškia šimtmetini
reiga bus išgarsinti pasauliui L . . .. __________________  ________ ’
, ,, ,, bnansų ir asmenines savisai-
d-ro I rankinio vardą ir garbę i .... ii vice-pirm.; ii. F. Cellarius.

v . , . . - . pos įsigijant nuosavybę koo- 1 ’ /h
uz jo patriotizmą ir taupumo i . . sekretorius ir .iždininkas. Ki-1,, iperavnnų, prasidėjusi 1831 ,
plėtimą. . . . v ... ii vyrai išrinkti kitoms parei-imetais šiame krašte, Trauk- J \

Būta įvairių kontestų tau-į . - , , .. . goms eiti.
4 - ' guldo mieste. Tniansavnuu °.. . . , ,, o------ --------- Tinansavnuu 63

pumo plėtimui. Raimundas L. į . . , , , ..
z . ,v . padedant pastatyti astuoni

Knngsas iš St. Louis, Mo., ga i . . v. .. .. I milijonai gyvenamųjų zulinai 
vo pirmąją dovaną. Kitos do- _ .. ’

. ,v . i musų gyvenamam šimtmety,
vanos teko kitiems, pasizvme-. . ... ‘ : lai yra finansines svarbos
jusiems savo veikimu spulki , . , , . ....
tarnvbai | nuopelnai, labai reikšmingi so

Patiekta ir patvirtinta rczo-i 
liucija nepriimti Sovietų Rusi-j 
jog gamybos:

“Kadangi pasauli šiandien ■ 
ištinka toks ekonominis krizis, 
kokio dar nebūta, dėl Sovietų j 
Rusijos nusistatymo konfis-1 
kuoti visą turtų ir viso darbo 
santvarką, Sovietai galį užpil
dyti pasaulio rinką visoms va
dinamoms kapitalistinėms vals 
tybėms pavojinga kompeticija; 
ir kadangi toks Sovietų nusi
statymas, jei būtų sėkmingai 
įvykdytas, didžiai pakenktų ir

Priimtas J. Y\ 
obalsis.

spulkų lygos

‘Pirmyn!”

VIDURIUS SUTAISO
VALKOS Arbata yra geriausias 

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

VALUOS ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.
Waukegan, III.

! cialiam gyvenimo pagerini
mui. ,

“Namą nuosavybės židinių

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRlįl MALDAKNYGiy

I susirinkimuose, arba vėluoja-

PAUKŠČIU LIGONINĖ 
IR MAITINIMAS

Medikalis 
išekzamina- 
vimas ka- 
narkų DY
KAI.

Karpome 
paukščių na
gus. Marck'o 
knyga apie 
paukščius an
gliškai.

RUDOLPH J. MAREK
Gabiausias kanarkų augintojas ir 

auklėtojas Chičagoj.

2402 b. KARLOV AVĖ.
Cliicago, III. Tel. Lavvndule SOI2

BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50 

įsigijimas yra reikšmingesnis JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis) 
negu namiškių išlaikymas; to- juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 
.ji idėja įsišaknija į šeimynini PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
gyveninių ir į viešų moralų ir kraštais, kaina ....................................................................... $1.50
teisių gyvenimą. Vyrai, kurie MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 
įvykdė statybos ir skolinimo (nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50 
planus, tai pijoiiieriai Naujo- MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la-
jo Pasaulio civilizacijos eko- PU kraštais, kaina ............................................... .................. 75c.
nomiško pobūdžio kūryboje. MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
Valstybinė administracija pri sagutėmis, kaina .......................................................... $1.75
pažįsta namų nuosavybės MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ........... $1.50

j svarbumų, sušaukdama kon- MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
darbams ir industrijoms ir na Tcrencijų dėl sudarymo planų MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kainai 50c. 
naikintų narnų nuosavybe- Jei naIuaiu» statytį ir turėti nuo' AUI<SO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
to Jungtinių Valstybių statv- :,savybes> taip pat praplėsti na mato paauksotais lapų kraštais, kaina ..........................j$1.25
bos ir skolinimo snulku lv-k-!niy isi8'įjinio planus visuome- KANTICKOS, juod. apt. Tilžės spauda .......................  $1.7o
nusprendė, kad importavimas!11^ ir IIlokslinti dygiais MAŽAS AUKSO ALTORIUS, «

NAUJAS IŠRADIMAS
UGKdiSlU GALINGA JUOSTIS, ; 

Runos pasaulis per šimtus įlietų lau
kt jau yra gatava. Ueksiiio Galinga ■ 
Musus yra sudaryta iš ls-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto . 
ginų visokių medžių aliejų. JUeks- ' 
mo Galinga Mostis kaipo saulės spin- I 
dūliai, pasekmingai gydo: Keuma- I 
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros ,skau- | 
dėjimų, Rankų, Kojų tirpinių ir ar-
šaiusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Rėksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojani: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinaiu. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKENS NEW DISCOVERY 
OJNTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORL, CUNN.

ADVOKATAI
j uodais drobis aptaisais

metodais. Tais atžvilgiais iš (Tilžės), kaina ....................................................................... $l.o0
tos Socialistinės Sovietų Sa- fetatybos skolinimo spulkų MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75

pasitikime paramos ir koope- AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt.......... <5c.
ravimo. ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,

“Dvylikos milijonų spulki-' juod, stipriais apt., paauksotais lapų kraštais ...........$3.00
m, kad eksportuo- taupumas statybos ir ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25
strinės reikinenės mielinamųjų spulkų tarpiniu- AN1OLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide

lės knygelės, kaina ............. ,.......... .................................... $1.50

(įleidimas) gamybos, pagarnin

jungos ribose, yra kenksmin
gas mūsų tautos interesams ir 
turi būti sustaMytas; ir ap 
gailestaujama
jamos indu 
ir tebeteikiumi techniški pata- kavinio1 dėka
rimai Rusijos valdovams, ku- ’laun nusvėrė 
ric teikia pagalbą įvairiems e- 
lementams, pasiryžusiems su
griauti ekonomines ir |M»liti-, “Aš domiuos, kad kitos tau 
nes sistemas, kurių santvarka t°s "susijungė su Amerikos 
gyvename; toks toleravimas,

šiame krašte 
ir teikia gra

žaus pasitikėjimo mūsų pilie
čių ištikimybe.

Viršniinėtų maldaknygių turime ne po daug, tud su už
sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventes 
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovaną. ,

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
lemiantis politiškais, ekono
miškais, socialiais ir morališ
kais sumetimais yra tiesiog ne 
pakenčiamas: ir, pagaliau, šių 
nutarimų sekretorių 'įgalioja
mo pasiųsti piv vieną šių nuta
rimų nuorašą kiekvienam se- pasitikiu, kati jos ateity teiks 
natoriui ir kongresinanui.” !<bu didesnę naudą visiems 

Žymėtina yra Williauio K.1 kitiems. ”
Best’o kalba, kurioje jis reiš- “H. Hoover'is"

spulkomia per spulkų šimtine- 2334 SOUTH OAKLEY AVENUE,
čio sukaktuves. Aš sveikinu —--------- —
svetimų kraštų ir šio krašto
atstovus sulaukus žymėtinų 
jų nuojH'lnų, pasiektų staiy- 
bos ir skolinamųjų spulkų vqi 
kimo ir pasiryžimo dėka, ir

Kitiems metalus Jungtinių 
\ nlstybių spulkų lygos valdy- 

lfo kraštų; svetimšalių atstovų bif išrinkta išos sudėties: \Vil- 
reiškiaiNas noras sukurti pa-! litinius E. Best’us, pirm.; 
saulinę taiką ir draugingumą, Į U'ard’as B. VYhitlock’as, 1 vi- 
pleciant Uliiiįį kaip ap-Įce-pirm.; Plnlipa& Lieber'u,

kia džiuugsmo, kad suvažiavo 
daugybė atstovų iš visų pašau

(John Gagenimus Bordeu)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Rooaevelt 8090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Į Miesto Ofisas 7 . W. Washlngton St. 
I Rocen 1502 Tel. Centrai 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

vakarais: Uturu., K«tv„" Ir UuU&Umi 
« ui v vaiCHICAGO, ILL. įmt Areb~A;J JLyoit. ra.i

4930 W. 13 St.
Cicero, III.

Tel. Cicero 49 I I

Linkėdamas geriausios kloties 
ir laimingiausių Naujų Metų savo 

draugams ir rėmėjams praneša, kad šią žiemą į Flo
ridą vakacijoms nevažiuos, bet bus savo ofise kaip 
paprastai

Jo specialybė — gydyti reumatizmą.

Narnų T«l. Hyd« l'&rR , 2896

A. A. OLIS
A B V O K A T A S ♦

11 SOUTH 1A SALLE STREET 
Kuom l»»4 Tel. Kandolph 0»8i

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
2241 So. UalHted St. Tel. Vtctory 0582 

Valandos — 7 Iki • vakait 
litam., Ketv. ir Subatoa vakar*

Tel. Kundolph 5187

ALFRED B. CLARK
Altorney At Ijiw 

11H. LA SALLE STREET 
Ir Vakarui*: Ularn., Ketv. ir 
IiuIor nuo 7:30 iki 9 15200 S. HALSTED S'JĮEELT Tai. Wentworth 1981

Su•I

Radio ir radio su fonografu krūvoje yra 
gera muzika dėl švenčių ir per visus me
tus.
BUDRIKO KRAUTUVĖJE pilnas pasi
rinkimas radijų RCA Victor kainos nuo

^37.50 iki ^350.00 
Prie progos pamatykite tuos naujus radio 
BUDRIKO krautuvėje. Pirkdami dabar 
gausite gražių dovanv. Suteikiame leng
vus išmokėjimus.

AJf .//l UiS7 V K TOK UUKOKDAl 
14051 — Bernelio šokis ir (Ii močiute motinėle.

Meryimį Chorus

14049 — Gimė Kristus Viešpats ir Angelai.
>Ši:. Marijos Choras

14045 — Valsas ir Vyžuniškių Polka.
Arnioniko solo, Akiras

14042 — Laivyne ir Užmiršau Tėvų Kapus.
J. Butėnas

14044 — Deimantas ir Gėlynas Polkos.
Kaimo Orkestru

14()40 — Gersim Broliai, Ulevosim ir žydų bėdos. 
Padaužą Grupė

14039 — Laike ir Džiaugsmingas — Polkos.
Btyyų Orkestru

14038 — Pasikalbėjimas ir Veseilės Polkos.
Chicayos Orkestru <

14037 — Gero L'po ir Linksmi Draugai, Polkos. 
Armonika solo

14036 — Šok Mergyte ir Mandruoliu, Polkos.
Jonus Padauža

14035 — Oi greičiau, greičiau ir Tolima Laike Vilioju 
J. Butėnas

14034 — Pavasarėlis ir Kaimo, Polkos.
Fifc/oro Kapęlija

14033 — Bevardė ir Radio Polkos.
ChUtayos Ceseilin Orkestrą

14/129 — Linominis ir Užgavėnės.
Žiūronus ir Grupė

14011 — Kalnų ir Katarinos — Polkos.
Lictuvią Orkestru

14009 — Sakė Mane šiokia ir Molio Lzbonas.
F. Volte raitė ir Z. K^usokieuė

14004 — Močiut, širdele mano ir Dukrelė po sodelį. 
Ve neke v iėi us—Da ukša

14002 — 'Mergytė nesuturės ir šoka jaunas šoka senas 
-Polkos. S. Kusiba

1400L — Ąnykšėių Merginos ir Smagi Kūmutė, pol 
14001 — Anykščių merginos ir smagi kumutė, polkos

P. Volko Orkestru

Ketvergais - WHFC nuo 7 vai. vaka
re. 'Nedėliomis - WCFL nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

Jūs. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Hasted St. Giicago

Telefonas BOULEVARD 8167—4705
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ČIOBRO, 1LL.

(Tęsinys 4 pusi.) 
nėra. Kaip gali būti, jei visi 
stovi ant kampų arba kur ki
tur! Žinai, kad eini Į susirin
kimų, tai ir eik, nestovėk ir 
nepasakok kad nieko nėra. 
Mes, cicirieėiai, būkime rimti 
žmonės, nekalbėkim tuščių uie 
kų. Kad eini į susirinkimą, 
oik tiesiai į skirtų vietų. Yra 
ir tokių draugijų valdybų, 
kurios neateina laiku; nariai 
tūri jų laukti. Ciceriečiai šiais 
metais išrinkit geras valdy
bas, ne tinginius, tai bus ge
ras vardas draugijai ir na
riams. Iš tinginio nieko gera

tižia, kad jų vakarų niekas 
lanko.

Ciceriečiai, meskit visus blo 
gus papročius, tai bus gražu. 
Susirinkimai greitai įvyks, 
nereikės veltui sėdėti po 5 va
landas. Taip pat ir per vaka
rų: jei bus laiku pradedama, 
tai galės laiku namo pareiti ir

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptiekos

Vai.: 9-9 Cicero, III.

DAKTARAI:

rinko į Fed. 12 skyrių 3 atsto- mins, kas jiems tų gerų dova 
\us: A. Valančių, P. Petrose- ną suteikė. Tuos laikraščius 
vičių ir Pr. Jankaitį. Dabar ir knygas galima gauti pas 
ŠV. Vardo draugija turi daug mane, A. Valančių 1226 So. 

gerai išmiegojęs galės links-'jaunų narių. Valdyba paliko 50 Avė., Cicero, 111. Aš dabar
liras kitų dienų darbuotis. O ta pati, išskyrus kasininkų.
dabar, kaip pas mus daroma, 
žmogus pareina iš tų vakarui 
1 arba 2 vai., tai darbinin
kas į darbų nueina neišsimie
gojęs ir būna pavargęs visų 
dieną. Prie tvarkos, cicerie-

Pirm. M. Kubilius, rast. A. 
Valančius, fin. rast. A. Mon- 
deika, kasiu. J. Karpis. Jau
niesiems nariams bus basket 
bolo (žaidimas. Tai bus puiku,

turiu maldaknygių didelėmis 
raidėmis. Tas maldaknyges 
galima lengvai skaityti. Ku
rie, jaunieji norėtų suteikti 
savo tėveliams dovaną, tai to
kia maldaknygė būtų gera

kad visi vyrai taip gražiai (dovana. Aš ir biznierius gerai 
| pradės darbuotis Šv. Vardo (pagarsinsiu.

A. Valančius.
neišeis, jis niekam nenaudin-, rinkimas įvyks gruodžio 13 d 
gas. Taip pat ir vakarai ne Nutarta

čiai!
X Šv. Vardo draugijos susi-(Jėzaus draugijoj.

X Mūsų biznieriai gerai re-

punktualiai rengiami: biliete 
parašyta, vakarienė 6 vai., tai

gr. 26 d. eiti draugę t , . , ,. . . , . •
mia kontestimnkus, tad garbe

išpažinties ir prie šv. Komuni
jos 7:30 ryto, vieni vyrai. O mūsų Cicerus biznieriams! ( UtIKUli, MIliK

pradedama 8:30. 0 (žmonės, (šv. Vardo dieną visi draugi-
suėję į svetainę sėdi visą lai|3os nariai vyks Šv. Vardo Ka-

Antanas Liutkus turi liardvva- 
re krautuvę, 1421 So. 49 Ct. 
Cicero, 111. Pitone Cicero 2725

X Lietuvos Dukterų drau
gija po globą Motinos Šven-

ką ir pradeda (nerimauti. Po' tedrą, kur vakare Įvyks iškil-K Liutkus yra labai geras ciauslos Sruo<1žio d. buv o 
to tokios draugijos nusiskun-Įmingi Mišparai. Draugija iš- °

G R A B O R I A i:

J. F. RADZIUS
TG1AUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS

SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street, 
Victory 4988.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS CRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

biznierius, remia visus gerus 
- j darbus, tai verta jį remti, per- 

! kant pas jį. Jis dabar viską 
pigiai parduoda. Jis yra “Dr
augo” skaitytojas ir “Drau-

Te?efWecan1ai '^6174 1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

Tel.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

M
ę

Nauja, graži ko- 
plyč t dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUTIB ORABORITJa

o f t ■ a ■
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9177 <

( • plet’onas Yards 1138

I STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJA8
funii automobilius vist, 

<iems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 Auburn avenue 

Chicago, III.

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7682

Tel. Canal 0257 Res. Proapect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas 

1621 SOUTH HAL8TBD STREET

lezidencija 6600 S.. Artesian Av«
Valandos.: 11 ryįo iki 4 po pietų

I Iki 8:30 vakare

Tel. Canal 67 64 Res. Republic 5360

DR. A. R AČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURUAS 

IK OBSTETR1KAH
Gydo stulgias Ir chrouiėkas ligas 

vyrų, moterų lt vadtų

DARO OPERACIJAS

iagoulus priima kastlieuą uuv 
pietų iki 3 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iskaino susitarus 

Ofisas, Bauoratorija ' ir K-Ray

213U WEfc>X 22nd 3TBEET
CHICAGO

SVARBI ŽINUTE

DR. M. I. SIRlIOL’lS
Ule u u via uydy tojus u Chi

rurgu* perkeie savu ofisus į 
naujų vietų po iiuiu. 4640 B. 
Asiumia A ve. Vai. j iki 4 u 
o uu O v ak. 2«ed. pagal šutai 
u. i ei. Uoulevaid l&U. h* 
lutu. oO4i oo. dibanj Avė., 
lel. l'iuopecl įyou.

Ofiso Tel. Victory 3687
OI. ir Rez. Tel. Hemlock 28.4

UK. J. f. FUSKA
3133 o. iLd.i_.i5i L r.u oj,iiEEf

Antrus ofisus ir Rezidencija 

6oU4 b. AttTEbiAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-» 
Vak. Antro OI. Vai.. Auo 3-6 po 
piel. U tara ir subat. Kuo 2-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimą.

suiengusi bv. Jurgio parai-i-1 
jos svetainėj gražų vakarą. ' 
rrogramos ir vakaro vedėja ( 
buvo p. L. uapkienė. P-lė S. 
Lukšaite gražiai ir įspūdingai 

Našlaitė”, nes iš

. DR. S. BlEZIS
GiDVJOJAo IK CHIRURGAS 

A — spinduliui

ofisas 2201 VVest 22nd Slrtei 
Cor. Su. Imuvilt si. ivl. Ganai 6222

Rezidencija:. 6628 So Richuiond 
Avenue Tci. Kepuoilc '• sob 

Valūnuos f-—3 ii 7—8 vai. vak. 
NeUelioj: 16 — 12 ryto

Tel. Urovehill 1596

UK. A. L YUŠAA
G.oiiUJaS IR CHIRURGAS 

Vu~ 9-11 ryto 2-4 ir .-9 vak.
I Serauonns po pietų ir Aeueidleuiais 

tik susitarus
2422 W. AlAKUCLaTE ltoAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexei 9191

ge" garsina savo biznį Tad dKUullIlavo
liktųjų dabar mūsų solistė y- 
ra našlaile, nes nesenai jo mo 
ima mirė. Pijano jai akompo- 
navo p. Pranaitė. Ponios M. 
Širvaitienė ir M. Stonkienė

nepamirškime A. Liutkaus!

Kitas mūsų biznierius yra 
A. Pocius, geras laikrodinin
kas. Jis visus remia ir yra
• Draugo” skaitytojas, taip(la|jai gražiai> zavingai padat.
pat, Diauge gaisinasi. Jm Įnavo daUg dainelių; buvo pti- 
visiem# savo pirkėjams ko ge- verslos pakarlotl net po kehs

sykius, akompanuojant p. V.
* | Sa vaitei, p. M. Širvai tienės 

naujų laikrodėlių; jpi kas no- Įuukrelw. kuip 1I1U1US malonu 
rellj nupirkti gėry dova-l,urėti Mvo tarpe gai,įh 
nų savo pažistaiuiems «ba llu„tenj, kurios pafios veįkia ir 
giminėms, lai Jis visokių llal. ragina savo dukreles, kad 
auksinių daiktų tūli. l’ad ,r jQS drauge dirbti/ ir kelių 

'kreipkitės pas A. Pocių-jis vi- lietuvllJ vurdl, ir dįrbtų tautai 
Šiems gerai patarnaus. Jo ad-’ir Bažl,yėlal. P-lė V. f'epulio- 
resas: 4930 W. 14 St, Cicero, ųliutė h. K Dailydienė dralige

‘ I padainavo gražiai ir maloniai
Trečias mūsų gerus biznio- keleų hetuvi5klJ dainų, 

liūs yra p. J. Grigas; turi

nausiai patarnauja, 
per šventes turi

Dabar
visokiu

Suvaidinta veikalas “Šven- 
gražių grosernv ir pieninę. Jis ,os Akvi,inos Kankinės Mir- 
visiems gerai patainauja, vis-[^„.3 veiksIuli tragcdija. Vai 

dino: Akvila, turtinga romieteką pas ji galima pigiai nu
pirkti. Turi šviežio pieno, su p. Bandžiene, Akvilina, jo.-

UK. MAUKIlit KAHIt UK. A, A. BU IH
Ljujlujuo h Clni fugas 

±63i CiU. AšliLAND AVĖ. 

lei. 1 ui ils 6994
itezidciicijOa lel. Kiuža 2296

VALANDOJ: 
čtuo TU IKI 12 dleuų 
f4uu 2 ik. d pu pietų 
Wuu 7 iki 9 , vakare 
Redel nuu 10 iki 12 dleuą

D E N T 1 S T A 1

GYDYTU j Ab ir GHIKUKGAS 
Oiisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street

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

10-12

l’hone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
D E N T 1 S T A S

4645 !8o. Ashland Avė, 
Arti 47 Street

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
TeL Virginia 1290 

Vardu 1138 
Chicago, UI.

I, J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paul)-aa Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlfi- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

in
1 1 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

DYKAI DEL ŠERMENŲ

r iv

t* . A-

J I

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų j 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalipgaa.

J. F. EUDEIKIS 8C
JŪSŲ GRABORIJL1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

no ir daug kitų gerų valgo-,dukt6 _- A. Juodsnukiutė, 
įuųjų daiktų. J. Grigas yra la- (Kuzebija _ A Balčiūnaitė ir 
bar gero būdo žmogus. Jis re (Aviliuos d.au-
nnn savo parapijų ir visus ka- g5s) _ A Ka8evičiutėj E,llv. 
lalikiškus darbus, jis taip pat r(!n(.iju (Akvilin05 tarnaitė) - 
via “Draugo” skaitytojas ir
garsinasi “Diauge”. Tad visi 
remkime J. Grigą.

Čia noriu pabrėžti, kad šie 
mūsų biznieriai visus mūsų 
gerus katalikiškus darbus uo
liai remia. Šie asmenys yra 
geri parapijonys ir labdarių 

; rėmėjai, jie yra tikri bažny
čios ir mūsų tautos rėmėjai; j lad ir mes juos turime remtį, 
kaip “Drauge*’ parašyta, sa
vas pas savą”, tai tik tada 
mes, lietuviai, iškilsime aukš
tai, vienas kitą remdami.

Dabar Kalėdų laikas, visi 
viens kitam perka dovanas, 
taip Į>at siunčia ir į Lietuvą.
(ima ilovana būtų užsakyti 
“Draugą” arba “Liivą”, ar
ba pirkti maldaknygių ar 
šiaip skaitymo knygų. Aš 
parduodu daug gražių knygų 
su gražiais apdarais, 
dovaną nupirkus savo 
gams, būtų geriausia 
džiaugtųsi gavę tokią dovaną.
Draugui atmins jus, kai skai

tlys iš jūsų gautą knygą. Laik 
raštį skaitydami, kasdien at-

L. šalaševičiutė, Teklytė (tei
sėjo Voluzijano duktė) — p. 

(Tęsinys 6-ajain pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUORjžO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Tokią 
diau- 
ir jie

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aktų Įtempimą kuris 
eMi iiiležastiin galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėtj. Nuimu 
calaracius. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavtn/ae daro
mas su elektra, parodanCa mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DEMTISTAS

22U1 YVEJST 22nd b'iitEET
(Kuuipaa Leavltt St.)

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

UvUiuvaiU iu&axve«. MeuiiocM. ItMA
GK. A. P. KAZLAU^

JL» L N T 1 O 1 A a 
4i Li Bu. Asiiiand Avenue 

*•!.; Nuo T9 ryto ta. • vakare

Tele. Cicero 126 o

UH. GUSSEN

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2830
Vuaados: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. * 

Nedalioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6793

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

Oflice: 4459 b. California Avė.
N edelioje pagal sutarti

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 b. HALSTED bTREEl 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rea. Phone 
Euglea ood 66 41 
Minui*. oi f n 3000

Office Pnone 
VVentvvorth 3000

UB. A. R. MCGRADIE
UXL>XTOJaS ir CHIRURGAM

6558 60. ILVLiSTED {STREET
' Vai 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
Gil — 14 Si. 2924 VVuMlintfton 
i»-R, 2-4. 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Įsakinant ketverge po pietų 
lel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. UUWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarti*

DR. CHARLES SEGAL ūfi. T. DUNDULIS
Perkėlė buvo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SDEC1JAL1STAS

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 Midvvay 2880

olisaa lei. Gioveu.ii 06*7
Rea. 67 07 S. ArtcHan Avė.

Tel. Grovelnil 0617

DR. J. J. SIMONAITIS _
UmriUJAS IR GHlRURGAa ” 

2422 VVeat Maiųuette Roau
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. NeUelioj suaitaru*

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VVeat Marųuette Road 

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

ITlurn. ir lėetv. vak. pažai milartį

X-Ra>

UbibVia mimviroiAb 
kasdien nuo lu v. ryto iki 

vai. vaaure
Neueiioiuta ir Sereuumis susitarus 

4C47 VV. 14 JST. Cicero, iii.

vai.

DR. h P. ZALLYS
DENT1S1A&

30 LAŠT lllth fcjTELLT
Rampas VVabash Avenue 

Tel. Pūliniai! U8ae 
Guzas, X-Ray, eit.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
D k. N T 1 S T A S 

Oaa Ektractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

<668 SO. WESTJUKM A»k

Dr. C.K. Kliauga
DENT1STAS

Utarninkais, Ketvergaii^ ir Subatomls
24211 W, Marųuettc Kd. arti W»tern 

Avė. Phouc UenUoek 7828 
Panedėliais, Seredoma ir Pėtnyčioiu* 

1821 so. Halsted 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 dieną ir naktj 
Virginia 0036

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

Tel. Kenwood 5187
Valandos:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadieni.

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect *0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Kez. 6425 So. California Ava 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. SLAKiS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Ularninkc ir Ketverge iki 8 vai.).
Seiuuomis ir NodSiioinis pūgai susitarimą. I

Oiiso Tel. Laiayette 7337 Rez. Tel. Hydc Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso tr Rez. Tel. Uoul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
vai.: 1-4 ir 6:8#-8:8t v>u. vak. Vai.: 1-4 lt 7-9 vai. vakare 

Mįsiėiiuj sušnara* Radėlbo] susitariu

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CH1CA0OS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkais. ketvergais Ir pėt 
nyčlomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Graveliui 32K2

KENOSTIA, W1S. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėliais, seredomls Ir su
imtomis nįio 1 iki 4 ir nuo 6 Iki
8 v. vak. Kcnoshos ofiso tel 4O&O

Tel. Central 7079 
Rez.. Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutarti

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

Buvęs Instruktorius Vieuuoa Univeralteto Per o Metus 
iMiana 1447-19 Plttsrield Bldg., 55 E. WaahliiKt»n St., Chicago. III.



C H I C A G
AMERIKOS LIETUVIŲ 

DUKTERŲ SUS MAS.

Gruodlžio 13 d. Amerikos 
Lietuvių Dukterys laikė save 
pricšmetinį susirinkimų p-lės 
S. Navickaitės name. Susirin
kimų atidarė pirmininkė p-lė 
Navickaitė. Protokolo rašti
ninkė p. C. Rempertienė pas
kaitė- protokolų, kuris vienu- 
balsu priimtas. Sekė nepa
baigti reikalai.

P-lė E. Minetaitė pranešė, 
kad kliubo lėšomis nupirko 
vienų tonų anglių neturtingai 
šeimynai. P-lės A. Katauskai 
tė ir S. Navickaitė aprūpino 
p-nus Čiapus, perduodamos 
trijų mėnesių nuomos čeki. 
Taip pat pranešė, kad nuoma 
numažinta $1.00 mėnesiui. Ra
portas priimtas su pagyrimu. 
Prie progos galima primini’, 
kad A. L. D. jau treti metai 
regulariai moka šios šeimos 
nuomų. P. A. Vincekienė įtei
kė dar keletu dolerių iš vaka
ro Knickerbocker Hotely. 
P-lė Počulpytė pranešė, kad 
šokiai Del Prado Hotely visai 
pasisekė ir pelno jau yra per 
šimtinę, bet dar daug tikietų 
nesugrąžinta. P-lės Navickai
tė ir Katauskaitė pranešė apie

STEWART WARNER

APLINK PASAULĮ trumpų ir ilgų bangų Ra- 
dios. Dvi radio į vienų 10 tūbų dideliame gražiame 
kabinete. Tiktai $68.00 su viskuo. Padarytas
parduoti 3 kartus daugiaus. Jūs galite šį radio įtū- 
nyti, kad girdėsite visuose pasaulio kraštuose. Taip
gi galėsite girdėti iš laivų, kurie plaukioja po Atlan
tu, iš orlaivių ir policijos calls—raportų.

STEVVART—VVARNER short wave konverteris, 
kuri galima prijungti prie bile kokios radios, kaina

.....................................$23.95
Kiti Stewart—Warner radios kainos

p®.....................................$34.95
BUDRIKO Krautuvėje didelis pasirinkimas vi

sokių muzikos instrumentų ir šiaip visokių pirkinių.
BUDRIKI) Krautuvė pirmoji pradėjo duoti Lie

tuvių radio valandas per radio. BUDRIKO krautuvė 
pirmoji siunčia lietuviškų muzikų į visų pasaulį ant 
trumpųjų bangi) iš stoties \VAXAA.

BUDRTKO Krautuvė parduoda radios ir į kitus 
miestus ivholesnle.

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEV AR D 8167—4705

įvykusį labdarių seimų. Kliu
bo dovanėlė $10.00 įteikta 
labdariams. A. J/. D. pritarė 
labdarių darbui ir džiaugėsi, 
kad labdariai taip energingai 
ir sėkmingai darbuojasi.

P-lė B. ljiudanaitė pranešė, 
kad poniai S. Šimkuvienei 
(n-lei S. Barškytei) įteikta 
vestuvių rovana, už kurių 
p. Šimkuvienė nuoširdžiai dė
kojo.

Kalėdų labdarybės darbas 
tai iamas. Komitetas pranešė, 
kad turi nemaža šeimynų, rei
kalaujančių pagalbos, ir steng 
sis visas aprūpinti reikalingo
mis reikmenimis. Šiame darbe 
stropiai darbuojasi p-lės Ka
tauskaitė, Počulpytė ir p. Reni 
pertienė. P-lė Minetaitė pra
nešė, kad žino vienų labai nu
skurdusių šeimynų, reikalingų 
pagalbos. ■ Nutarta šelpti Ka
lėdų metu ir kiek galima at
eity. Be to, plė M. Brenzaitė 
suteikė asmeninę dovanų $10 
šiai šeimynai. Garbė turėti sa
vo tarpe tokių pavyzdingų 
narę.

Išvardinti visus šio kliubo 
labdarybės darbus sunku. Tik 
tiek galima sakyt, kad šis dar 
bas yra dirbamas ne tik prieš 
Kalėdas, bet ištisus metus.

Nauji reikalai. P-lė E. Mi
netaitė pasiūlė surengti “thea, 
tre party”. Visos sutiko. P-lė 
Katauskaitė ir p. Rempertienė 
pasirūpins įgyti tikietus, už 
kuriuos kliubas ir narės suti
ko pusiau mokėti. P-lė S. Ba- 
jorinaitė, kuri turėjo apleist 
Cliicago kuriam laikui, būda
ma mokytoja Pennsvlvanijoj, 
ir vėl darbuosis su mumis. .

Išrinkta 1932 valdyba: 
pirm. p-lė II. Skinderytė, vice- 
pirin. p. C. Rempertienė, prot. 

(inšt., p. S. Šimkuvienė, fin. 
j r«št. p-lė V. Stupelytė, ižd. p. 
S. Gapševičienė, tvarkadare 
p-lė E. Minetaitė. Knygų revi
zijos komitetas: p-lė M. Bren
zaitė, IT. Skinderytė, S. Dan
ei utė ir p. Rempertienė. Kny
gos bus tikrinamos p-lės IT. 
Skinderytės name, sausio 5 d. 
1932,' 8 vai. vak. Išreiškus 
nuoširdų ačiū 1931 metų val-.... . . P-lė P. Stogįutei, daug nuveik

kuopos labui; už tai susi- 
rinkimas kuopos vardu pareis 
kė valdybai viešų padėkų ir 
jos daugumas liko išrinktas 
kitiems metams.

Tarp kitų komisijų išrink
ta projektų agitacijos ir spau
dos komisijų iš šių asmenų, L. 
Šimutis “Draugo” red., Pr. 
Čižauskas ir K. Gervilius. ši 
komisija su pirm. J. Mickeliu- 
nu jau projektuoja, kaip pri
sirengti būsimajam susivieni
jimo seimui ir padėti gerų pa
grindu tolesniam L. R. K. Su
sivienijimo ,Am. gyvavimui.

A. J. M.

linkėjimus ateinančių melų 
valdybai, susirinkimas baig
tas.

Narės ir susirinkę svečiai 
skaniai prisijuokė, pamatę 
Kalėdų Senelį (Santa Claus), 
kuris suneštas dovanas išdali
no susirinkusiems. Sekė “bn-b
dge”. Po to p-lė S. Navickai
tė visas pakvietė gardlžios va
karienės.

S. E. N.

NORTH SIDE.

Gruodžio 18 d. par. svetai
nėj, 7:30 vai. vak. įvyko Vy
čių Vytauto 5 kuopos priešine- 
tinis susirinkimas, kuriame 
buvo, be kitų svarbių reikalų, 
renkama atein. metams nau iI •
ja valdyba, kurion išrinkta: 
pirm. Al. Manstavičins, vice- 
pirm. V Kaminskas, rast. I*. 
Scrutė, fin. rast. B. Kizelevi- 
čitts, jo pagelb. Al. Flaneili
nas, maršai. J. Rutkauskas, 
koresp. V. Rėkus ir V. Kamin
skas; dramos ratelio vedėjai 
P. Maskolaitis ir V. Rėkus.

Matome, kad valdyboje yra 
gana veiklūs, sumanūs ir pa
tikimi kuopos nariai, kurie, ti 
kinos, tvarkys mūsų kuopų, 
kad ji būtų visuomet pirmoji 
Vyčių organizacijoje; tai gali
ma labai lengvai pasiekti, j i 
visi kuopos nariai bendrai 
dirbs su kuopos valdyba.
Susirinkimas nutarė visiems 

drauge eiti prie šv. Komuni
jos per Kalėdas. Nariai-rės, 
nepamirškite atlikti iš vaka
ro išpažintį, o rytų nepavėluo
kite ateiti į bažnyčių daly
vauti bendroje komunijoje. 
Taip pat nutarta paaukoti iš 
kasos 2 doi. altoriui papuošti 
per Kalėdas.

Basketbolo ratelis šiemet su 
darytas iš labai smarkių žai
dėjų, ir tikimasi šį sezonų lai
mėti čempijono vainikų. Mūsų 
ratelis jau du kartus žaidė v 
vienų laimėjo, o kitų pralai
mėjo.

Koresp.

MARŲUETTE PARK.

L. R. K, Susivienijimo 103 
kp. priešmetiniame susirinki
me pažvelgus j kuopos gyva
vimų per praėjusius metus, 
pasirodė, kad kuopa žymia? 
sustiprėjo įžymiais nariai« 
pav. dr. J. Poška ir kap. Jut

1) A X U (J X S

Naujagimis sūnus Mrs. ir Mr. G. Tunev’o, buvusio pasau
linio kumštininkų čempijono.

DETROIT, MICH.gėla su šeimyna, o taip pat ir 
finansais etc.

Pasidarbuojant pirm. J. 
Mickeliunui ir fin. raštininkei

T0WN OF LAKE.

Nek. Pras. Pan. Švenč. mer 
gaičių sodalicijos priešmeti- 
nis sus-mas įvyko gruodžio 13 
d. Sus-mas būva labai gausin
gas. Mat, mergaičių sodalici-

PARSIDUODA farma 80 a 
Meksikoje ir kitur. Matant to- Į kerių, (žemė gera, 1 mailė nuo 

ja labai gražiai gyvuoja ir vi- Liūs vaizdus, žmonės net šiur-i miesto. Lietuvių apgyventa vie 
sur sumaniai veikia. Ta gaibė pas nukrato, ir tuomet žmo-■ Parsiduoda pigiai. Dėl plates- 
tenka šios sodalicijos organi- nes daugiau prisiriša prie ti- nių žinių kreiptis, 
zatoriui gerb. kun. A. Linkui, kėjimo. WM. MISEVICH
11GS.'I? pastangomis mūsų so-( Duktenj draugija dažnai Rd. 3, Scottville. Mich. 
dalicija suorganizuota ir so- 
dalietės visos dėkingos jam.

Sodalietės visuomet, kai kų 
rengia, mėgina visus paten
kinti, nes visos išvien dirba, 
kad pramogos ir kitkas gra
žiai pavyktų.

Sodalici joj yra daug gabių 
mergaičių. Dauguma gali ir 
moka gražiai vartoti lietuvių 
kalbų; esame visos lietuvaitės 
ir garbė yra lietuvaitėmis 
vadintis. Neminkime tos bran
gios ir garbingos mūsų lietu
vių kalbos po kojomis; laikv-j 
kimės, nepasiduokime! 1

Išklausius komisijų prane
šimų, buvo . renkama nauja 
valdyba 1932 m. Senajai val
dybai griežtai atsistatydinus, 
naujou išrinkta: kun. M. Svar 
lys, — dvasios vadas, S. Mo
tuzaitė — pirm., H. Šimkai- 
tė — vice-pirm., J. Paukštai- 
tė — nut. rašt., A. Rumšaitė 
— fin. rašt., — S. Urbonai
tė — ižd., p-lės A. Kanapec- 
kaitė, S. Lešinskaitė — kasos 
globėjos, M. Katauskaitė — 
maršalka, A. Mažeikaitė — 
korespondentė.

Kitame sus-me bus įteiktos 
dovanos sodalietėms, kurios 
kas mėnesį per ištisus metus 
ėjo prie ftv. Komunijos.

Kor-tė.

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas če

verykų taisytojas praneSa Marųua- 
nas iš geriausio čeverykų (žiužių) 
tte Park lietuviams. kad atidarč 
moderniškai {rengtą čeverykų tai
symo šapų — Shoe Repairing Shop, 
naujame Dr. Yužkos name, ««49 
South Artesian Avenue.

ANTANAS KRIKSIUNAS yra vle- 
taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate patyrimą. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankykit pas savo tautiet), Jo dar- 
bns garantuotas Ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

“Draugo” Sieninis 1932 
Metams Kalendorius Jau

GATAVAS
GALIMA GAUTI PAS “DRAUGO” 

AGENTUS IR “DRAUGO” 
TALKININKUS

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Sekmadieniais Chlcagoj pardavinėjami prie visų 
lietuviškų bažnyčių.

Visi dabar pirkitės tų kalendorių ir siųskite saviš- 
- 1 kiams į Lietuvą.

KAINA 25c. Kitų kolinijų agentai prašomi tuoj 
siųsti orderius.

(Tųsa 5 pusi.)
Mikalauskaitė, Eutoropija su 
keliomios belaisvėmis — Ka- 
sevičiutė ir kitos; budelis — 
Kulikauskas, kalėjimo sargas 
— A. Šalaševičius, Angelas 
sargas — S. Bukšaitė. Tiesa, 
veikalas buvo labai gražus,
vaidilos puikiai vaidino; buvo j , ................ j-i •...... . Idama nusijomenui dėkingu-Tll‘1 Tfll Vinfi o*t»ft7iic oatiAViul*) v • • ••

įmų už jo kalbų įteikė misijų 
reikalams $10.00 ir savo drau-

pritaikinti gražūs senoviški 
rūbai. Ypač p. Ban- 
džienė pasižymėjo, vaidinda
ma tokį sunkų vaidmenį; jos 
judesiuose, veido bruožuose ti
krai matei skausmų ir kentė
jimų dėl krikščionių persekio
jimo; labai sujaudino publiką, 
ne vienam išriedėjo ašara. Vei 
kalas istoriškas, kuomet Dio- 
klecijono laikais buvo perse
kiojami ir kankinami krikš
čionys. Būtų pageidaujama, 
kad ir daugiau statytų tokių 
veikalų apie tokį gilų tikėji
mų, nes tie krikščionių perse
kiojimai dar ir šiandien pasi
kartoja, pavyzdžiui, Rusijoje

Hirfondimls, Gruod. 28. i 931 j

pasirodo su tokiais veikalais vyks gauti nurodymų, kaip tu
ir visuomet turi didelį pasi
sekimų. Ir šį kartų Dukterims 
pasisekė sutraukti publikos. J 
vakarų atsilankė gerb. kun. J. 
B. Čiižauskas, artistai J. ir M. 
f’ižauskai, Sesutės Pranciško 
nes įžymūs šios kolonijos biz 

Įnieriai ir daug gražios pųbli 
kos.

Didelė garbė tenka mūsų 
veikėjoms.

i X Sausio 3 d., 1932 m., į 
įvyks Lietuvos Dukterų dran- 
Igijos metinis susirinkimas tuo 
jau po pamaldų mokyklos sve
tainėje. Malonėkite atsilanky
ti visos narės.

Duktė.

KANKAKEE, ILL.

Sv. Jurgio pašalpinė vyrų 
draugija gruodžio 20 d. savo
priešmetiniame susirinki nn 2114_ 52 St.
turėjo svečių iš Chicagos Ma
rijonų Misijonierių, kuris pa
sakė kalbų apie katalikiško 
veikimo naudų lietuviams A 
merikoje.

Šv. Jurgio draugija reikš-

gijos reikalams susitarė nau
dotis “Draugo” dienraščiu, 
draugijos narių daugiausia 
skaitomu.

Girskis.

PARVYKS AMBASADO
RIUS DAWES’AS

VVASHINOTON, gr. 26. — 
Pirmomis sausio mėnesio die
nomis iš Londono parvyks 
ambasadorius Dawes’as. Jis 
paskirtas į tarptautinę nusi
ginklavimo konferenciją. Par-

ti nusistatyti rninėtoj konfe-
reneijoj.

PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS

Sekmadienį gruodžio 27 d. 
Dievo Apveizdos par. salėj p. 
I.ukšis rodė paveikslus ’iiį Lie
tuvos. Paveikslai yra indo- 
mūs ir kas tik matė džiaugė
si. Kas tik vakar nėra atsi
lankęs tų paveikslų pamatyti, 
tas gali padalyti šiandie. Su
sirinkite visi, kurie tik vakar 
nebuvote. Buvęs.

REIKALINGAS partneris, 
turis nors $500, prisidėti prie 
čeverykų taisymo. Katras ne- 
moka to darbo, tai aš išmoky- 
siu. Tųsyk busi tikras bosas 
ant savęs.

JOHN TELLAISHA
Kenosha, Wis.

z
R. ANDRELIUNAS

(Marąuetto Jevvelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $6 ar dau

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

Tol.
Hemlock 8380

/
%

4444 SO.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųžies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA 8TREET

Tel. Boulevard 138#

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permnfuojame pianus, 

foraičins ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z1Z A S
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5634

Telef. Republic 4194

D, GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnasnlaualos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAN

TOMUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Rapos Teist Namų Telef.
Hemlock 3847 Republic 5488

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvi* 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1345
DOUGLAS ELECTRIC CO

JOSEPH 8HAGZOA8. Ra v. 
Elektros relkmenos Ir flkščte-

rial. {vedame elektra | namus lt 

B1M S. Halsted Ht • AngMa




