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NO, UŽDARYSIĄ LET. KATALIKŲ 

VEIKIMO CENTRĄ
VILNIUS, lapkr. 17. — kio viršininko moterų skyriui, 

“Dziennik YVilenski” paduo-; kuriame paprastai būna per 
da žinių iš Karaliaučiaus, kad 100 kalinių. Jau esąs numaty-

\ j 1. J vandenį įleidžiamas naujas J. V. kreiseris “Indianapolis,” 12 milijonų dolerių ver
tės. 2. Paminklas Kolumbijos distrikte žuvusioms kare pagerbti. 3. J. V. senatorius McGil- 
l’as, iš Kansas’o valstybės, su žmona. /

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
lapkr. 19. — Japonų kariuo
menė Nonni upės fronte su
triuškino kinų generolo Ma jė-
gas. ‘

Daug nukentėjusi ir išblaš
kyta kinų kariuomenė išmuš
ta iš Tsitsihar’o miesto bet
varkiai atsimetė tolokai į žie
mius, japonai gi užėmė šį mie
stų.

Per šį miestų eina kinų ry
tinis geležinkelis^ kur) perpus 
valdo kinai su bolševikais.

COPENHAGENAS, Dani
jos, lapkr. 19. — Danijos vy
riausybė parlamentui patiekė 
sumanymų per tris mėnesius 
panaikinti valiutai aukso pa
grindų. Krašto valiuta kito
mis priemonėmis bus stiprina
ma.

NORI ŽINOTI, KO JA- 
PČNAI NORI

AMB. DAYVES’AS VEIKIA

PARYŽIUS, lapkr. 19. — 
Patirta, kad T. Sąjungos ta
ryba nieko neveikia Mandžiū- 
rijos klausimu.

Šį klausimų sprendžia vie
nas J. V. ambasadorius Angli
jai Cb. Daives’as. Jis nori ki
nus kompromisu sutaikyti su 
japonais. Tariasi su abiejų pu
sių atstovais.

ŽUVO 14 ASMENŲ

ŠANCHAJUS, Kinija., lap
kr. 19. — Yangtze upe plau
kiančiam motoriniam laive “I- 
to” ištiko sprogimas. Nuo 
sprogimo žuvo 4 įgulos nariai. 
Kiti 10 įšoko upėn ir prigėrė. 
Laive buvo apie 200 keleivių. 
Šie išgelbėti.

RUSIJOJ PRAPLITĘ 

PAPIRKIMAI

VYSKUPAI RAGINA ŽMO
NES ELGTIS POPIE

ŽIAUS NURODYMAIS

YVASHINGTON, lapkr. 18. 
— Praėjusių savaitę šio kra
što katalikų vy skupų suvažia
vime be kitko svarstyta gyve
namieji blogieji laikai. Šiuo 
svarbiu klausimu vyskupai pa
skelbė pareiškimų.

Pirmiausia žmonės ragina
mi vykinti Šventojo jTėvo Pi
jaus XI išganingus nurody-

PARY£IJJ&. JapRr. 18^ —
T. Sąjungos taryba reikalau
ja japonų išaiškinti, ko jie iš mus, koki yra išdėstyti soci- 
tikrųjų siekia veikdami Man- jalės tvarkos atstatymo enci- 
džiArijoj. Taryba nori žinoti, klikoje.
kokios sutarties ir kokhj sų- Vyskupai nurodo turtingųjų 
lvgij kinai nepildo, jei negali žmonių pareigų šelpti netur- 
patenkinti japonų. ‘ tolius, ypač šio didelio, nedar

bo laikais. Reikalauja, kad di
rbantiems darbininkams būtų 
mokamas atitinkamas gyveni- 

!mui atlyginimas. Sako, kad
MADRIDAS, lapkr. 18. — sunkmečiu vyriausybė steng- 

Ispanijos vyriausybei įteiktas tusi gelbėti bedarbius. Paga-

VATIKANAS PROTES
TUOJA

Šventojo Sosto protestas prieš 
įvedimų išsiskyrimų (divor- 
sų), kas pavesta išimtinai ei# 
vilinių teismų jurisdikcijai.

liau Šventojo Tėvo žodžiais 
peikia pasaulio valstybių gin 
klavimosi.

BARA J. VALSTYBES
KEIČIAMA “KATALIKŲ 

VALANDA” PER RADIJO

PARYŽIUS, lapkr. 18. — 
Prancūzijos parlamente svar-

WASHINGTON, lapkr. 18. 
- Vyskupų suvažiavime nu-

CHICAGOJE VIENAS BAIN’O SŪNUS 
UŽDARYTAS KALĖJIMAN

KIEK YRA LIETUVIŲ 
COOK’O APSKRITY

1930 metų cenzo daviniais, 
Cook’o apskrityje yra 72,146 
lietuviai.
įtraukta 
čius.

o apskrityje yra 
dai. Aišku,| daug lietuvių 
kta į lenkij ir. rusų d;ni-

r
—TEISĖJUI PALIKIMAS

Mirusi Mrs. Anna Dzinbo\v- 
ski, 80 metų amž., visus savo 
turtus 4,000 dolerių vertės pa
liko apskrities teisėjui Jarec- 
kiui, kaipo “geTajam bičiu
liui.”

Apyrubės .teisėjas Feinber 
g’as nubaudė 10-iai dienų ka
lėti bankininko Bain’o jaunes
nįjį sūnų Robertų Bain’ų už 
kreivų (neteisingų) liudymų. 
Seniau jis liūdijo, kad' “South 
Side Agency & Loan Corp.” 
nepriklauso jo tėvui. Vakar gi 
išpažino, kad priklauso. Už tai 
tuojaus paskelbta bausmė.

Teisėjas pareiškė, kad tas 
gal paveiks kitus liudytojus, 
kurie atsakydami išsisukinėja.

Lietuvos vyriausybės (Smeto
nos ir Tūbelio) vedamos de
rybos s,u vyskupais netikėtai 
nutrauktos.

Įvykusiam Lietuvos ministe- 
rių tarybos posėdy nutarta ir 
toliau kovoti prieš katalikų 
kunigiją. Suvažiavę vyskupai 
konfereneijon į tai atsakė, kart 
jie išleis tuo reikalu ganyto
jiškų laišką Į tikinčiuosius. A- 
pie tai patyrusi vyriausybė 
tuojaus pranešė vyskupams, 
kad jei jie paskelbs minėtų 
laiškų, ji tuojaus nutrauks 
santykius su Šventuoju Sostu 
ir tuo būdu bus paneigta, vei
kianti sutartis (konkordatas).

tas tačiau ir tam skyriui spe
cialus viršininkas. Juo būsia
nti moteris — vyresnė kalinių 
prižiūrėtoja.

VIS PROJEKTUOJA

Vilniaus miesto magistra
tas buvo sumanęs svarbesnes 
miesto gatves išasfaltuoti, ta
čiau paskelbus varžytines nie
ks į jas nestojo. Tur būt dėl 
to nestojo, kad Vilniaus ma
gistratas apsikrovęs skolomis 
ir bet kurį mokestį iš jo gauti 
ne tik sunku, bet ir negalima. 
Todėl magistratui kilo mintis 
išgrįsti kai kurias miesto gat-

Bus nutrauktas dvasiškijai pe- ves medžiu. Londono, esu, dau- 
nsijų mokėjimas ir uždarytas gelis gatvių išgrįsta medinė- 
Katalikų Veikimo Centras.

Vyskupų pasitarimai pratę^

NERANDAMI BANKIN1N-Y 
KO BAIN’O REKORDAI

mis plytomis. Todėl magistra
tas dabar žada atsiklausti Lo
ndono dėl tokio grindinio sti
prumo ir manoma, jei dalykas 

VIDUJINIS PERTVARKY- bus praktiškas, gristi Vilniaus
MAS KAUNO S. D. 

KALĖJIME

VICEPREZIDENTAS
CHICAGOJ

Apygardos teisme vakar 
pradėjo aiškėti, kad ar kar-1 Kauno sunkiųjų darbų ku
tais nesunaikinti kai kurie U-! lė-Įilne Parytas vidujinis ad- 

Vakar Chicagoj lankėsi J. nkininko Bain’o rekordai, kad! ministracijos pertvarkymas.
Valstybių viceprezidentas Cu- paslėpti bankų turtuose tru-iLl^sloJ V1SUS ka iniu« Pažiū

rėdavo kalėjimo administraci
nės dalies vedėjas su vienu 
vyresniu prižiūrėtoju. Tai bū
davę per sunku. Labai sunku 
būdavę visus per 1000 kalinių 
kiekvienų pažinti ir dar sun
kiau visus tinkamai aprūpinti 
rūbais, skalbiniais ir kt.

rtis’as su seserim Mrs. Dolly kumus. 
Gann.

RYGA, lapkr. 18. — Visuo
se didesniuose Rusijos mies
tuose črezvičaikos agentai puo 
ln kooperatyves (valdiškas) 
maisto parduotuves tikslu sn-

gatves medinėmis plytomis. 
Jei tatai būtų vykdoma, esu 
sumažėsiųs bedarbių skaičius, 
nes medines plytas gamintų 
Vilniaus medžio fabrikai.

“Tr.”

KIEK LIETUVOJ YRA 
SVETIMŠALIŲŠiandie prieš “grand jury” 

pašaukta visa eilė uždarytų 
Bain’o bankų direktorių ir ta-

________ j mauto jų. Jie turės išaiškinti,
Prie 115-os gat. ir Cicero; kaip jie bankams įsiskolinę 

avė. šalia kelio rasta kažko-' milijonus dolerių.
kios moteriškės lavonas. Ma-! — ■ —------
tyt, išmesta iš greitai važiuo-i DAUŽO BEDARBIAMS

MOTERIŠKES LAVONAS Oficialiniais daviniais dae 
bar Lietuvoj esą 17,183 sve
timšaliai.

9849 svetimšaliai be pilie-

stant užsienių reikalus atsto- tarta; sutrumpinti “katalikų janfto automobilio.
vas A. Margaine’as aštriais 
žodžiais barė J. Valstybes, 
kad jos aktualiai nepriklauso 
prie T. Sąjungos.

VIENAS KUNIGAS 8,000 
KATALIKŲ

MEXIC0 CITY, lapkr. 18. 
— Queretaro valstybės vald
žia skelbia, kad ji ims vykdy
ti 1928 metų įstatymų. Šiuo

valandai” laikų, per radijo. 
Iki šiol kas sekmadienis ta1 
valanda tęsės 00 minutų. Nuo 
gruodžio mėnesio 6 d. bus tik 
30 minutų.

“Katalikų valandai” laikas 
trumpinamas ne dėl išlaidų iš
vengimo, bet dėl to, kad visi 
radijo naudotojai ima trum
pinti laikų.

GALVAS

YVALSH’AS — KORO
NERIU

LONDONAS, lapkr. 18. —
Sboreditch’o priemiesty keli

šimtai bedarbių žygiavo į mie-
... sto rūmus protestuoti prieš

Cook’o apskrities komisijo- x. .. ... . . ! pašalpos mažinimų.
menai koroneriu išrinko b. J., o ,• •• x, i j

i Policija užklupo domonstra-vValsb’a į vietų atsistatydinu-' t . v, ... , , ntus ir išblaškė. Daugeliui ap-
sio koroneno dr. Bundesen’o. , v . , , . . , ,daužytos galvos taip, kad kre»-

3 PLĖŠIKAI NUŠAUTI
ptasi į ligonines gauti pagal- 

, bos.

sekti papirkimų praplitimų. A-, įstatymu katalikų kunigų skai- 
pie 400 tarnautojų areštuota čius valstybėje sumažinamas

ATRADO BRANGIUS 
PAVEIKSLUS

ir keliolika iš jų sušaudyta. taip, kad 8,000 žmonių būtų 
tik Vienas kunigas.

MOKESČIAI UŽ DIDELES 
PAJAMAS

AVASHTNGTON, lapkr. 18. 
— Yra sumanymas padidinti 
valstybinius mokesčius ui pa
jamas visiems tiems, kurie 
per metus turi 50,000 dolerių 
ar daugiau pajamų.

LEGIIONAS UŽ REFE
RENDUMĄ

INDIANAPOLIS, Ind., la
pkr. 18. — Amerikos legijono 
rezoliucija, kuriaja reikalau
jama krašto gyventojų refe
rendumo prohibicijos klausi 
tnu, siunčiama kongresui.

MASKVA, lapkr. 18. — Iš 
Maskvos meno galerijos 1927 
m. pranyko keli brangieji pa
veikslai. Dabar tie paveikslai 
rasti užkasti žemėje dviejose 
vietose Maskvoje. Jie buvo 
sumaniai sudėti į skardines 
dėžes, kad apsaugoti nuo drė
gmės.

Sąryšy su tuo atradimu ke
letas asmenų areštuota.

Vakar Chicagoj trys plėši- MOKESČ,A, yjS SILpNiAU 

kai nušauti jiems užpuolus dvi SURENKAMI

parduotuves.

EKONOMIŠKI KLAUSIMAI Vi,niaua magistrato žinio- 
________ mis, kaip spauda praneša, per

AVASHTNGTON, lapkr. 19. ni8w*jo mėnesį Vilniaus kraŠ-
te įplaukė tik 50 nuoš. (pusė) — Vakar Baltuose Rūmuose, ...... , į. '' į visų valstybinių mokesčių. Bi-

paridenta. Hoover’u liep0, ir m4
pasitarimų nu Italijos minis- 
teriu Grandi’u. Kalbėta dau
giausia apie ekonomiškus ir 
ginklųvimori klausimus.

nesį irgi buvo mokesčių ne 
daugiau išrinkta. “Tr.”

PLATINKITE “DRAUGI”

■ tybės, 3144 Vokietijos piliečių, 
Dabar, atsiradus daugiau, 5407 Latvijos, 342 Amer. Ju- 

valdininkų, vietoj vieno admi-į ngt Valgt, 207 Cekoslovaki- 
nistracinės dalies vedėjo kali- jo8> 115 Anglijos, 106 Šveica- 
nius prižiūri ir jais rūpinasi
5 specialūs valdininkai, atski
rų kalėjimo skyrių viršininkai, 
kiekvienas turėdamas dar ir 
po vienų padėjėją — po vieną 
vyresnį prižiūrėtoją. 3 toki 
skyrių viršininkai turi po vie
ną kalėjimo skyrių savo žinioj 
ir du — po du skyrius. Kiek
vienos toks skyriaus viršinin
kas. dabar turės gerai pažinti 
visus savo skyriaus kalinius, 
turės žinoti kiekvieno jų nusi
kalstamus darbus, turės sekti 
ir žinoti, kaip kuris kaliny* 
elgiasi ir ko kuriam stinga.
Visa tai žinodami, toki skyrių 
viršininkai galės geriau išrei
kalauti ir paskirstyti tarp ka
linių jiems reikalingus skalbi
nius, rūbus ir kitus reikmenis, 
o taip pat geriau palaikyti 
švarą.

Dar tebestinga atskiro to-

rijos, 98 SSSR, 91 Estijos pi
lietybės ir kt.

Pagal profesijas svetimšalių 
yra: 2335 amatininkai, 1224 
dirlm žemės ūky, 721 pirklys, 
296 mokytojai, 113 technikų, 
91 dvasininkas, 87 inžinieriai, 
ir 47 gydytojai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN- 
KĖS. ;— Šiandie numatomas 
lietus ir kiek šilčiau.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.78 
Prancūzijos 100 fr. 3.93 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.17
23.80
13.95
19.55

f
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“DRAUGAS”
Melną kasdien, ISekyr is sekmaljenlus

PRENUMERATOS KAINA: Metama — >«.M. P«- 
■et Metų — 88.60, Trims Mėnesiams — 82.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.W. Pusei Me
tų. — 94.99. Kopija .92c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negir
tina. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
tikslui palto lankių.

Redaktorius priima — nuo 11:1* Iki 11:11 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

siliks tuščia, menka, atsidarys bolševizmui 
kelias į jų ir tada tauta ant pražūties kran
to atsiras. 1

Taigi, iš visko matome, kad tautininkų 
vyriausybė, persekiodama katalikybę, tau

tos likimu žaidžia.

IEŠKOMA NAUJŲ RINKŲ LIETUVOS 
GAMINIAMS

“DRAUGAS”
LirHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, fiacept Sunday. 
SUBSCRIPT1ONS: One Tear — >6.00. Slz Monthb 

— (8.60. Tbree Months — 92.00. One Montb — 76c. 
Bnsope — One Tear — 97.00. St't Months — 94.99. 

— .08c.
Advertlsing in "DRAUGAS** brings best resulta 
Advartising rates on applicatlon.

‘DRAUGAS1’ 2334 S. Oakley Av., Chicagc!
DIENOS KLAUSIMAI

TAUTININKŲ VYRIAUSYBĖS GRASI
NIMAI

, Gautomis žiniomis, santykiai tarp Lie
tuvos episkopato ir Smetonos — Tūbelio 
vyriausybės visai nutraukti.

Ministerių kabinetas viename savo po
sėdyje nutaręs tęsti toliau kovų prieš kata
likų dvasininkus. Į tai atsakydama,. vysku
pų konferencija pranešė vyriausybei, kad 

vyskupai dėl to paskelbs atsišaukimų tikin
tiesiems. Vyriausybė, apie tai sužinojus, vy
skupus painformavo, kad jei toks atsišauki
mas bus paskelbtas, ji suardys konkordatų 
su Apaštalų Sostu, nebemokės pensijų dva
sininkams ir visai uždarys Katalikų Veiki
mo Centrų. _4

Iš to matyti, kad tautininkai ne juokais 
yra pasiryžę sunaikinti katalikybę Lietuvo
je. Šiam savo tikslui siekti, matyti, jie įuo-, 
kosi iš Rusijos bolševikų ir Meksikos suboi- 
ševikėjusių liberalų. Tautininkų vyriausyliė 
eina jų keliais. Ji žino, kad sėkmingiausia 
kova prieš Bažnyčių tai panaikinti kataliku 
organizacijas, suvaržyti veikimų, o svarbiau 
šia — persekioti kunigus, mažinti vyskupu} 
autoritetų.

Šį pražūtingų darbų tautininkai dirba 
sistemingai. Jie jį pradėjo nuo ekonominių 
organizacijų, paskiau įkibo į mokyklas, mok
sleivių draugijas, pradėjo persekioti kuni-

Kum. JA. Petrauskas, M. I. 0. ,

SVEČIUOSE NAUJOJE LIETUVIŲ KOLEGIJOJE 
(THOMP$ON,CGNN.),

(Tęsinys} eina dvišakai: iš vienos ir an-
Kambario viduryje stovi di-Įtro6 pusis !»»«““»• Pu

delis biliardo stalas. Sienoje kelyJ“ s^ijungia į krūvį, kad 
tam tikras įtaisymas lošėjų ‘prieS užllPa,lt vėl suskiltų 
lazdelėms sustatyti. Kamba-Į dv“”n žakom’ tik • prieSi»- 
rrui apšviesti įtaisyta visa ei- puses> ne8u nu° apačiosLietuvos užsienių reikalų ministerijos 

ękonominio departamento direktorius, kalbė- 
uamas su “L. K.” bendradarbiu apie Lietu-
vos prekybų su užsieniu ir jos vaisius atei- ^'de75s‘^auks^as ^ki"“™ jokia siena ir kari «4una die‘

' *“ ............" lempos pakabintos ties lošia:'““ i'*“* stiklines 8870
umoju stalu. Kambario gale laW Ajrtro’i tr«J’ Te‘

„ , . ,a prie. sienos pritaisyta dide- da > kito> pueė> esan{ius
norėdami išlyginti trūkumų, kuris pasidaro . . . , kambarius., . ... x • hausio elnio iškimšta gaivadėl prekės kainos nukritimo, nepaprastai , 1

tyje, pirmoje eilėje paminėjo Anglijos rin 
kų. Kokiam stovyje ateityje bus Lietuvos 
prekyba su Anglija, dar nėra aišku. Danai,

lė aplink sienas brangių elek- ėjo. Viena šaka veda į didelę

LAIKRAŠTIS - GYVENIMO 
PULSAS

Ištrauka iš “Draugo” red. kalbos, pasakytos per 
radiją lapkr. 17 d. is WGES stoties.

Laikraštis, tai gyvenimo Kas met jis daugiau priete-
pulsas. Be jo negali apsieiti nė 
vienas kultūringas žmogus. 
Patirta, kad ko kultūringesnė

iių ir skaitytojų susilaukia. 
Mūsų tautiečiai vis labiau pa
junta, kad be “Dranga” nega-

rinių lempų. Taip pat kelios n®ats^rt4 nuo karidorio tauta, to daugiau turi ge-įfima apsieiti, kad be jo namai

nejaukūs, lyg šalti, kad ne
skaitantieji ‘^Draugo” lyg ir 

Mūsų, lietimų spauda, paly- i nėra viso to išeivijos tautiško 
ginti, dar tebėra jauna. Ji te-1 kuitūriško ir visuomeniško 
bėra jauna dėl to, kad rusų > darbo dalininkais.

rų laikraščių ir to gausingia 
jie yra skaitomi.

.... , T._. , .. , r . , su dviem devynsakiais ragais. Eikime pirmąja saka. Rasi-1 valdžia Lietuvoje draudė lei-didina savo gamyba. Del to jie sudaro didelę T ... . ................ J 1° J Kokio turėta būti didelio sv- me -pirmiausia ana įau minėta <fi n VrnšZ«« n ikonkurencijų Anglijos rinkoje. Kokio turėta būti didelio gy-(me-pirmiausia anų jau minėtų sti laikraščius, o į Ameriką Talkininkų — kontestantu,
vuli6, kad galėjo tokį svorį su stiklinėmis lubomis salę.

Per jų eidami rasime iš .deši
nės pusės1 Direktoriaus kam
barį, o toliau eina kambarėliai

Dabar Lietuvos užsienių reikalų minis- nuolat ant savo pečių nešio- 
terija rūpinasi, tiria, susirašinėja su Belgija ti! Antra panaši galva su to
dėl tenykščios rinkos Lietuvos gaminiams, kiais ragais yra seniau gini-

Šiuo sunkiu metu lyg būtų ne laikas gal- nasDkos salėje, o dabar vaikų 
voti apie sudarymų sutarčių su kitomis vai- miegamajame kambaryje. Tie- gyvena mokiniai ir mokytojai., gausumu.
stybėmiš. Bet vis dėlto naujos sutartys aiš- ('^a’ >iau galvos plikas 
kinamos ir einama net prie kelių ūkio ir pre- kiaušas ir toki pat gražūs ra- 
kybos sutarčių sudarymo. Šveicarija (ku- ^ra svečių kambaryje 
rion pradedama eksportuoti Lietuvos svies- antrųjame aukšte, kurį dar 
tas) teikė Lietuvai sutarties projektų, Svar- lankysime.
bus yra klausimas sudalyti sutartis su Is- Salia šito puikuolio kamba- «ės, kaip reiktų, ir gal kiek 
panija ir Portugalija; į šiuos kraštus Lietu- «o yra antras kiek mažesnisjankštos. Taip visas vir 
va gali vežti celiuliozų.

žiavusiems su savo vaikais pa- 
Lietuvos prekyba su Prancūzija visų įkalbėti 

laitų ėjo Lietuvos Snaudai, tai yra: Lietuva ToB„ seka mokv.
daugiau išveždavo iš Prancūzijos, negu pati (ojų kanlbary& Po to erdTO

irgi ne taip jau, senai lietu- skalūnu auga.
viai pradėjo važiuoti. Todėl Paskelbto “Draugo” jubilė 
ir mes, amerikiečiai, negalime jinio vajaus kontestininkų 
dar girtis savo spaudos senu-J skaičius kksdlen auga; kas-

didesni ir mažesni, kuriuose mu, stiprumu ir skaitytojų Įdien sulaukiama naujų talki
ninkų mūs dienraščiui pŲitin

Salėse, atatinkamose mokslui,! Vis dėlto “Draugas” jau 15 ti ir už savo kilnų darbų gau 
padarytos klasės. Yra labai metų tarnauja lietuvių visuo- ti dovanas. Šiose kolonijose
patogių, bet kai kurios gal ne 
visai mokslo reikalams pritai- 
ikintos: langai ne iš tos pu-

menei kaipo dienraštis. Šiemet 
švenčiame tų reikšmingų su
kaktį.- Ta proga džiaugiamės

kontestininkai “Draugo” pla 
tinimo darbe pradėjo lenkty
nes

CICERO, 1LL: — A.savo dienraščio nuopelnais
Lietuvai ir Amerikos lietuvių j Jaučius, Adomas Stulginskas, 

tai mokinių tėvams atva- sus abiem pusėm •mokinių mie j visuomenei. Taip pat norime I Ona Rašinskienė ir A. Janu- 
gamiesiems arba mokykloms į pabrėžti tų faktą, kad mūsų i gauskas.

ta. [Veždavo. Pernai Lietuvos nenaddai iš- lmkiamoji 
ėjo 7 milijonai litų.. Ligi 1928 metų Lietuva ,ajfcyti d;dele n(Jg -

yra suskirstytais. Tiktai vidų-; tauta per 15 metų didelę pu
rinis didelis kabarys su ma- žangų padarė, kad ji kultūro
žesniuoju šalia yra paskirti je žymiai pasivarė pirmyn

NORTH SIDE: A. Bacevi
čius, K. Bagentavičia, J. Le- 
bežinskas ir p. Bekus.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
P. Varakulis, p. Valuckas ir

ypatingiems svečiams, kurie į Nuo tos pažangos neatsiliko 
____ ,__ b norėtų ilgiau pabūti šioje gro- nė Amerikos lietuviai.

visai neturėjo prekybos sutarties su Pran- nuo koridorio nieku neatskir- 'zybių buveinėje. Šiame kam-, j Dienraštis “Draugas”, mi-į Kastas Sabonis, 
eūzija; todėl Lietuvos išvežimui buvo taiko- ta m giog salė8 eina yėJ kel* baryje kiek laiko gyveno va- nedarnas 15 metų, gyvavimo! MEST SIDE; P. Fabijonai- 
mas didžiausias muitas. Sutartį sudarius, kttnibariai> ir bristuos du j suros metu J. E. vyskupas P. sukaktį, ^ali pasididžiuoti,! lis, A. Grybas ir p. Aitutienė. 
pritaikytas mažiausio muito tarifas, ir Lie kambarėjiai Zokristijoje gra-’D. Būčys. Jame ir man teko kad jį8 Visada ėjo su ta lietu- MABQUETTE PARK: — 
tavos išvežimas ėmė didėti. Ypač gera atei- žj jĮ^žnyti^ams drabužiams garbės kelias dienas gyventi visuomene, kuri stato, o S. Stanulis ir Augusta Nirr.

spinta. ;’r grožėtis pro jo langus gra-, ne griauja, kuri savo tautai čiauskaitėr
Taip pat turima kolegijos į Gausiais reginiais į parką, į deda tviitus, nesugriaunamus, BRIDGEPORT: — Stasy 

ir gražių arnotų, kamžų ir ki- įtolimus miškus, į visas apylin- pagrindus. Šimkaitė, A. Dilienė ir Ip. Ta
tokių bažnytinių reikmenų kės... ! Amerikos Letuviai turi savu ‘raška.
Vis tai esą aukos geros širdies' prie rūHių‘galo yra pastaty- riipriu.- centrus, parapijas. ’ TOWN GF LAKE: — Vin- 
žmonių, gyvenančių rytinėse tį seniau čia buvusių valdovų bažnyčias, mokyklas, akade- <as Stancikas, 
valstijose. tarnams gyvenimai. Taip pat Į11 akolegijų, ligoninę, ban ! BRIGHTON PARK; l’r.

Šiaip taip bent paviršutinis dviejų aukštų namas su visais bus ir visų'eilę kultūriškų ir Vaičikauskas ir Ona Kazlaus-

tis atrodė miško išvežimui, bet neilgai. 
Prancūzija įvedė kontingentų sistemų( tam 
tikro nustatyto skaičiaus įvežimų), ir Lie
tuvos išvežimas liko visai suvaržytas. Dėl 
tos priežasties daug išlaidų turi Klaipėdos 
ir Prancūzijos įmonės (firmos), kurios, anks
čiau sudariusios sutartis, dabar negali jų 
įvykdyti. Tokie nuostatai veiks ligi šių

gus, o jau šiandien grasina nutraukti santy- | pabaigos, (lai kontingento nepratęs, ,.ai supažįadin<;^ su rūmų !llatoguniais. ■ Sav0 i6vaizda ekonomiškų įstaigų, daugybę kienė.
Irius su Vatikanu ir uždafvti katalikiškosios 
akcijos centrų.

Tokie tautininkų vyriausybės žygiai 
turėtų sukelti visų lietuvių pasipiktinimų 
ir protestų, nes kiekvienam doram lietuviui 
turi būti aišku, kad tais žygiais tautininkai 
ardo tautos solidarumų, pakerta tautos ats
parumo pagrindus ir rengia dirvų kruvinam 
bolševizmui.

Brangiausias žmogaus turtas yra tikė
jimas. Tikėjimas stipriausias tautos pagrin
das. Atimk iš mūsų tautos tikėjimų, ji pa-

bet, greičiausia, tada pirmuoju aukštu, paprašysiu pritaikintas prie bendro rū- organizacijų. Tų visų įstaigų SUMM1T: A. Žolynienė.
S’ a 6 n a tįnbar savo. Gerk. Skaitytojus stiliaus ir išvaizdos. i steigimo ir ugdymo darbe | WEST PULLMAN: Z. Ged-vos vyriausybė rūpinsis-

ranti, blegumas būt, kokiu norą' būdu išly- aukžtya;
š-intas. kitę. Kad ir gana aukštokai

Prekybos balansas su Čekoslovakija vi- reikės lipti ir nors eleveiterio
sada išeina Lietuvos nenaudai. Per kelis me- (lifto) nėra, tačiau lipimas nė įdėliams vietos. Kiek čia tų to mūsų dienraštis plačioje lie 
tus tasai pasyvas (didesnis įvežimas lietu- kiek jūs nepailsins. Priešingai, santiėigjįy,ng SU3. ftuvių visuomenėje yra popu-
von negu išvežimas) siekia 20 milijonų litų. jausite tik malonumo kopti to- ‘___ V7._______  j;j ! barus ir nuoširdžiai remiamus

užemė pirmų vie- , vilas.
RCTSELAND:

Apačioje namo išdaryti pa- “Draugas” 
togūs požemiaiJ skiepai), ku- U, kaipo vadas, ragintojos, 
riuose įtaisyti visokiems san- palaikytojas ir vienvtojas. Dėl Gaižauskas.

' MELROSE PARK: — J. 
Žvirblis.

GARY, IND.: — J. J. Aukš- 
kalnis.

LUZEKNE, PA.: — J. Va 
raitis.

(Tęsinys 3 pusi.)

.. . . . , „ ». . x , ,. įkaityti negali! Viename dide- _________________________Sitokis prekybos nenormalumas su Čekoslo- kiais gražiais trepais, kokiu
vakija aiškinamas tuo, kad susisiekimas retai kur galima pamatyti, bame kambaryje, gerai elek- (ivk,In partijom lošti. Įtaisv- 
tarp Lietuvos ir Čekoslovakijos yra labai Trepai aržuoliniai, labai gra- t*01* apšviečiamame įtaisytas j!ias gražus ir brangus, 
nepatogus. žiai padaryti. Iš apačios jie i vadinamas “Bowling Alley”! (Bus daugiau)

Vladus

TRYS PAGEIDAVIMAI
(Legenda)

Senais laikais gyveno vienas kara
lius, kurs savo karališkuose rūmuose įve
dė paprotį Ir jį laikė įstatu, kad kiekvie
nas svetimasis, atvykęs į šiuos jo rūmus, 
būtų gražiai priimtas ir pirm. visa ko jis 
turėjo sutikti suvalgyti iškeptų žilvį. Ir 
tarnams buvo įsakyta stebėti, kaip sve
timasis valgo, ir, jeigu svetimasis, suval
gęs žuvies pirmųjų dalį iki griaučių, imtų 
ir apverstų kitų dalį valgymui, tai tar
nai turėjo tuomet suimti svetiniųjį, įmes
ti į tamsųjį kalėjimų ir trečių dienų nu-•• •galabinti jį. Betgi karaliaus gailestingu
mas leisdavo nelaimingajam belaisviui 
kas dienų pareikšti vienų,pageidavimų, ir 
jis pats davė priesaikų tikrai įvykdyti 
kiekvienų reikalaujamąjį pageidavimų, iš
skyrus reikalavimų apsaugota kalinio gy
vybę.

Del tokio žiauraus karaliaus nusista
tymo, daugelis pateko nelaimėn ir paskui
buvo nugalabinti.

Ir štai vienų gražių dienų netikėtai 
atvyko į karaliaus rūmus grafas ir jauna
sis jo sūnus. Ir jiem abiem buto tuojau 
paduota žuvis valgyti.

Kai grafas pabaigė vienų žuvies pusę, 
tai ėmė ir apvertė kitų pusę. Ir kai jis bu
vo bepradedąs imti į burnų, buvo staiga 
suimtas ir po to įmestas į tamsųjį, kalėji
mų ir čia jam buvo pasakyta, kas jo lau
kia. Senis grafas nuliūdo ir pradėjo sie
lotis.

O grafaitis, kad ir susirūpinęs tėvo 
nelaime, tačiau neprarado vilties Ir nenu
siminė; jis tuojau nusiskubino pas karalių 
ir prašė jo sutikimo ir leidimo guldyti 
gaivų už savo tėvų. Karatus sutiko įvyk
dyti jo prašymų. Tuo būdu grafui grą
žinta laisvė ir grafaitis buvo įmestas j 
tamsųjį kalėjimų savo tėvo vieton.

Grafaitis, neeikvodanias laiko nė va
landėlei, papiatęs kalėjimo sargus, tuo
jau. tarė jiems:

— Gerai žinote, kad prieš mirdamas 
aš turiu teisę jpareikšti tris pageidavimus. 
Ir aš reikalauju duoti man tų teisų. Tad

pirmas mano pageidavimas yra šis: jis-tu
ri būtinai leisti už manęs savo dukterį 
ir pristatyti kunigų, kuris sutuoktų mus.

Pirmas toks drąsus grafalčio pagei
davimas, žinoma,'' nepatiko karaliui. Bet
gi jis buvo davęs savo žodį įvykdyti ir su
lygo grafaičių! duoti savo dnkterĮ, kuri 
visai nesipriešino likti gražuolio grafai- 
čio žmona.

Tai visa dėjosi anais laikais, kai ka
raliai laikė savo turtus paelėpę uolose ar
ba bokštų kuoruose,, kaip antai Moroka 
imperatorius.

Ir grafaitis antrų nelaisvės dienų pa
reikalavo visų karaliaus turtų. Jei pirma
sis jo pageidavimas buvo drąsus, tai šis 
antrasis bnvo visai nenuolaidesnis. Betgi 
karaliaus sakytasis žodis yra vykdytinas 
įsakymas. Ir karalius, kartų davęs žodį, 
yra verčiamas įvykdyti jį. Tad visi kara
liaus turtai; auksas ir sidabras ir žemčiū
gai buvo atiduoti kaliniui. Grafaitis, pa
veldėjęs karaliaus turtus, parodė1 didelį 
dosnumų, gausiai apdovanodamas karališ
kų, rūmų didžiūnus ir tarnus. Tuo dos’nu-

eilrite pas karalių ir pasakykite jam, kad I mu jis įsigijo daug bičiulių.

Tačiau karalius susirūpino ir pradėjo — Atveskite čion kambarlionų. 
nerimauti. Ir, negalėdamas visų trečiųjų į Ir kambarlionas buvo atvestas prieš 
naktį užmigti, jis atsikėlė labai anksti i didingų karalių ir visas išsigandęs ir dre- 
rvtų ir, visas baimės apimtas, nuėjo pas | bedamas, prabilo: ,
grafaitį sužinoti, koks buvo trečias jo 

pageidavimas.

— Dabar, — tarę karalius belaisviui, 
pasakyk mkn, koksai yra trečiasis tavo

— Aš, viešpatie!, Nieko aš nemačiau! 
Tai buvo prievaizda, kurs regėjo ir malė 
'viską!

— Tad pristatykite čion prievaizdų,
pageidavimas, kurs nevilkinant bus tuo- ' — liepė karalius.
jau įvykdytas ir paskui būsi nugalabin- lletgi prievaizda užginčijo viską su 
tas, nes baisiai suerzino mane nepakeli- ašaromis akyse ir pasakojo, kad nieko 
čiami ir įvykdyti pirmieji tavo pageidavi- j panašaus, kas buvo pranešta karaliui, 
mai ir jau nusibodo ir įgriso man belau- neregėjo ir nematė.’ Tai yra šveicorių.-,
kiant išgirsti paskutiniojo.

— Karaliau! — atsiliepė kalinys. — 
Aš reikalauju įvykdyti dar vienų mano 
pageidavimų ir, kai jis bus įvykdytas, tai 
galėsiu mirti patenkintas. Štai, jis: ka
raliau, liepk išlupti akis visiems tierhs, 
kurie matė mabo tėvų apverčiant žuvį 
kita puse.

— labai gerai! — atsakė karalius. 
— Tavo pageidavimas yra natūralus ir 
eina iš geros širdies.

Ir, kreipdamasis į savo taraus^ kara
lius įsakė:

kurs žino viską.
O švaicorius pareiškė, kad nieko ne

žinąs tuo atžvilgiu. Tur būt, liokajai gali 
kų nors žinoti.

O liokajai tvirtina, kari jie visai ne- 
patarnavo prie stalo ir visai nematė, kaip 
grafas valgė žuvį.

(Bus daugiau)
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SI SKYRIŲ VEDA
ADVOKATAS JOHN B. BORDEN

Narys Chicagos Advokatų Sąjungos

(Tęsinys i? 2 pusi.)
ROCKFORD, ILL.: - 

Rupšis.

LAIKRAŠTIS — GYVENI
MO PULSAS Labdarybės Skyrius.

SEIMUI PRAĖJUS
A.

Labd. Sąjungos 12 seimas,

NUOSAVYBES PERVEDI
MO DOKUMENTAS 

KURIS NEPERVEDE.

Gyvanašlė širšelienė negavo 
jai pažadėto namo.

jo seimas, kurį atidarė centro pranešė, kad atgaivinta sep- 
pinn. p. A. Nausėda, pakvies-[tynios kuopos ir atlikta daug 
damas sukalbėti maldą gorb. Labd. Są-gos darbų. Praneši- 
knn. P. Vaitukaitį. mus vienbalsiai priimtos.

Seimui vesti prezidiuman Centro raštininko Fabijonai 
išrinkta: pirm. gerb. kun. A čio pranešimas priimtas.

I Linkus, pagelb. - - V. Balan-i Centro iždininką gerb. kun. 
Labd. Sąjungos 12 seimas, tln, rašt. - A. Mažeikaitė, pa-'Kudirką pavadavo kun. Ma-

LABD.
MO

SĄJUNGOS 12 SEI 
UŽRAŠAI (PRO 
TOKOLAS)

EASTON, PA.: L. Rauktis iv.vk?8 P<'rrit,) “kmadieuį.
Dievo Apveizdos parapijos 
salėje su dideliu atstovų skai

ir K. Armaldavičia. 
SCRANTON, PA.: — J. Vai 

kad teismas tą dalyką išspręs- čaitis.
CHICAGO HEIGHTS, ILL,

J. Mikalauskas.
PHILA. PA.: — P. Kundro

tas.
KENOSHA, WIS.

Mandravickas.
LAWRENCE, MASS.

Rimidaitė ir O. Baubienė. 
CAMBRIDGE, MASS. — V

Jakas.

tų. širšelienė dokumento ne
gavo, Viskas sudėta atgal j 
dėžutę ir ji vėl užrakinta. Visi 
nuėjo savais keliais. Vaikai ir 
jų advokatas šypsodami, o 
Širšelienė su savo advokatu 

| supykę ir nusiminę, pilni ker-(Pabaiga)
Sirželienė reikfl.lfl.uja nuosavy- i^to, grasindami teismu.

bes dokumento
Pinigaitį palaidojus, kitą 

dieną Širželienės advokatas pa 
siuntė jo vaikams ir bankui 
(kur velionis turėjo išsinuomo 
jęp saugią dėžutę) laišką sų 
pranešimu, kad minėtoje dėžu
tėje yra užlipdytas vokas su 
jai priklausančiu dokumentu

Teismui pavestas ginčo iš
sprendimas

įvyko lapkričio 15 d., 1931 m.,'geib. — A. Vardauskas'. 
činmi iš visų Chicagos ir a- Dievo Apveizdos parap. svet.: Mandatų ir finansų komisi- 
pvlinkės lietuvių kolonijų, su jlS Union gat. |jon: A. Bacevičius, A. J. Žvir-
daugeliu svečių, susiinteresa-j Rytą 10 vai. atstovai susi-(blis ir P. Pabijonaitis. 
vusių tos kilnios organizaci- Įlinko į parap. svet., o iš ten Rezoliucijų komisijon: kun.

Čiulionis, kuris patiekė L. S. 
iždo pajamų ir išlaidi} apy
skaitą, kuri jau tilpo “Dr
auge”. Pranešimas priimtas. 

.Šv. Kryžiaus ligoninės di-
jos darbais ir siekimais, su ,“in corpore” ėjo į bažnyčią j M. Švarlys, J. Čepulienė, L.1 rėkt. pirm. gerb. kun. H. Vai-
gražiomis kalbomis, priimto- išklausyti šv. Mišių, 
mis rezoliucijomis ir gausio- Į Iškilmingas šv. Mišias lai- 
mis aukomis rodo, kad kata- i kė gerb. kun. P. Gasiunas. Sei- 
likiškoji visuomenė jaučia bū-'mni pritaikintą pamokslą pa
tiną reikalą nuoširdžiai pade- Įsakė gerb. kleb. kun. P. Vaitu- 
ti Sąjungai eiti prie įvykdv- Įkaitis.
rno užsibriežtų ir jau pradėtų Į Po mišių atstovai suėjo* j 
darbų — likviduoti ūkio skolą svetainę pietums, kuriuos pa

čia išvardytuose *r Įdurti našlaičiams ir sene- ruošė šeimininkės iš Labd. Są- 
gos 4 kuopos.

Po pietų pradėjo rinktis at-

— V.

S.

Šimutis.
Maršalkos — p. Matijošai-

tis, Lorencas.
Nutarimai (protokolas) ir 

rezoliucijos pereito seimo per

jčiuno pranešimas priimtas.
I

Sveikinimai.

L. S. 12 seimą sveikino;
1 kuopa, Town of Lake, Šv.

WESTFIELD, MASS. — A. 
Galutinis šio klausimo iš-1 ftfasaitis 

Į sprendimas buvo pavestas tei- Į ye vįen 
smui. Teisėjas, atidžiai išklau- Į miestuose gyvena lietuvių, 
sęs abiejų šalių parodymus, islame sąraše nėra AVaukega- 
advokatų teikiamus preceden-

liams prieglaudas. 

Pasireiškus tokiam katali
ūpui,no, Racino, Sheboygano, Port [kiškoje visuomenėje

_________  tus Panažiais atsitikimais ir Washingtono, Milwauke, Į matant jos didelį pritarimą
ir reikalavo, kad tas vokas bū- aiSumentus, paremiančius jų Springfieldo, Ind. Harboro, .vedamiems darbams, drąsiai 
tų atiduotas jam, kaip jos ad- s*irtinSas kontencijas, pareis-, Auroros, Harvės, Kewanes ir galima manyti, kad, veikiant

stovai ir iš tolimesnių kolo
nijų.

Antrą vai. po(pietų prasidės

skaitytos ir vienbalsiai priim- Į Kryžiaus parap. Sveikina kuo 
po? dvasios vadas kun. M. 
Švarlys ir įteikė aukų $5.00.

tos.

Centro valdybos ir direktorių 
pranešimai

Šlikas praneša, kad direk
toriai atlaikė šešis susirinki
mas vienbalsiai priimtas.

Centro pirm. A. Nausėda

Taipgi sveikino kleb. gerb. 
kun. A. Skrypkos vardu ir į- 
tęikė aukų $5.00. Kuopos pir
mininkė M. Sudeikienė svei-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

vokatui.
Skirtą dieną ir valandą ban

ke susirinko Pinigaičio vai
kai, Širželieiė, jų advokatai 
ir valstybės paveldėjimo sky
riaus atstovas. Dėžutė visų aki

kė štai ką: . j kitų, mažesnių miestų, kn-
Svarbiausias žygis perve- |iiuose taipgi randasi nemažas 

dant nekilojamąją nuosavybę ! skaičius lietuvių. Be to, lau-
5ra nuosavybės dokumeųto kiame atsiliepimų ir iš kitų
perdavimas pirkėjui arba pri
ėmėjui, jo įgaliotiniui. Parda-

vaizdoj buvo atidaryta. Tarp[v63as- arba t™
ton esančių atrastas ir tas vo- įvlslSkai skirtis pervedimo 
kas su parašu, įsakančiu, kad: dok™1"’‘n< Paleisti 31 « savo 
jis būtų atiduotas širželienei ranklJ ir kontrol8a> kad “ega- 
po velionius mirties. l151,3 30 dau«iau a«aųkti.
Advokatų susirėmimas banke i “Jel savlIunkas padaro Per-

Vaikai, nenorėdami savo mi
rusio tėvo valiai priešintis, 
sutiko tą voką Širželienei ati-r

vedimo raštą, užrašydamas 
savo nuosavybę kitam, bet tą

valstybių.
Kolonijų, draugijų vadai, 

katalikiškojo veikimo vairuo
tojai atsiliepkite. Tuojau ra
šykite laiškus “Draugo” ju- 
bilėjinio vajaus — kontesto ve 
dėjui, reikalaudami informa
cijų, šiuo adresu: 2.334 So.

organizuotai, iki ateinančio 
pavasario bus išmokėtos ūkio 
skolos ir pradėta statyti rei
kalingos prieglaudos. Toks 
reiškinys, be abejo, visus džiu- i 
gina ir raginte ragina Sąjun- Į 
gą padidinti savo pastangas ; 
surinkti tam reikalui ko dar. Į 
giausiai pinigų. Ir, reikia ti
kėtis, kad lietuvių katalikų vi- Į 
suomenė šįmet, ir ateinan- ‘ 
čiais, metais nepasigailės gau-'

dokumentą pasilaiko pas save, Į šingas pavesti tą dokumentą 
duoti, patys nežinodami kas^™ valdžio-ie arha kontrolė- Širšelienei, kaip kad netars
* ’ -Jp ____12___________ 2! 12— XT_12___ ?_ _________ -

.lame yra, bet jų advokatas bu "'

Oakley avė., Chicago, III. ;sių aukų, už kurias DievasI
taip pat gausiai atlygins, o 
būsimų prieglaudų našlaičiai

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

vo tam priešingas, reikalauda
mas, kad vokas būtų atplėštas. 
To pat reikalavo ir valstybės 

, atstovas, nes, pagal įstatymus, 
valstybė turi teisę žinoti, kiek, 
kam ir koks turtas yra pave
damas, kad žinotų, ar priėmė
jas turi mokėti paveldėjimo 
mokestį. Širželienės advokatas 
ginčijosi, kad voko atptėšimas 
būtų neteisėtas žygis ir, ant, 
ra vertus, morališkas nusižen
gimas mirusio asmens valiai.

Vokas buvo atplėštas. Jame 
rastas minėtas dokumentas,

turėdamas galimumą jį 
pakeisti arba ir visai sunaikin
ti, tai tas nesudaro teisėto per

liudijo. Velionis nenorėjo jo 
nė iš savo rankų išleisti; jis jį 
pasiliko savo neginčijamoj

vedimo, nes reikalingiausias , kontrolėj, įdedamas į savo sau
žygis neatliktas.

“Jei asmuo užrašo savo
nuosavybę kitam ir tą perve
dimo dokumentą paveda pa
šalinio asmens globai sn įsa
kymu, kad jeigu jis to doku
mento neatsiims arba nepakeis 
gyvas būdamas, kad jį atiduo
ti} tam, kuriam nuosavybė ta
me dokumente yra užrašyta, 
tai toks pervedimas taip pat 
yra negeras, nes savininkas ne

ir seneliai kasdien melsis už 
visus geradarius, kad jiems 
netenka vargti svetimose prie 
glaudose.

Tat, po tokio gražaus, skai t 
seimo, visi labdariai.

gią dėžutę, į kurią niekas ki
tas negalėjo įeiti. Jis tą do
kumentą galėjo sunaikinti, ’matydami z katalikiškosios vi
kada tik norėjo, ir gal ir ma- Įsuomengs pritarimą mūsų dar 
nė tai padaryti, jei ne staigi kams» padidinkime savo vei

migo

pervedantis Širželienei dviejų'bnv0 vlslškai a‘»3a>W» su to 
butų namų. Širželienės fr jos' dokamffl,t° kontrole, jis galėjo 
advokato veiduose nušvito . ! kada 31 atSaukti '>rba J»- 
džiaugsmo šypsena. Pinigai
čio vaikai nustebo ir nusimi

keisti. 
“Dabar pažiūrėkime, ar

liga, kuri jį taip ūmai papjo
vė.

“Tai kas, kad ant voko bu
vo užrašyta, kad po jo mir
ties atiduoti jį su jame esan
čiu dokumentu širšelienei 1 
Toks pervedimo būdas yra pa
našus į testamentą be testa
mentinės galios, nes neprisilai
kyta tam tikrų statute nusta
tytų taisyklių apie testamentų 
sudarymą.

“Būtų visai kas kita, jei

kimą — ko daugiausiai pri
traukti Sąjungon naujų na
rių, kad mūsų vedamieji dar- I
bni pradėtų greitesniais žings- j 
niais eiti prie atsiekimo senai i 
užsibriežtų tikslų. Visi eikime 
j katalikų mases su obalsin:
1332 m. likviduoti ūkio skolas 
ir pastatyti našlaičiams ir se
neliams prieglaudas. j

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gą,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūši} dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimą .“Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuoin kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienrašti “Draugą”.

Remkime
“Draugą”!

ir Platinkime Savo Dienraštį

nė, sužinoję dbkumento turinį, persiskyrė su visiš-;
bet jų advokatas juos nurami- ku kontro’iavim« dokumento, Pinigaitis būtų tą dokumentą
no, sakydamas: , pervedančio jo namą širšelie

-Nėra ko nusiminti. Tas I*i? Ar tas I*™*™ ^tas 
dokumentas yra be vertės. ihuV° be -lokn? aPribojimų per- 

’^Nors jis ir būtų širželienei per ,du°ta* kokiam rts-
duotas, vistiek nuosavybės jai au isakž’Tnn perduod
nepervestų, nes neprisilaikyta
vienos iš svarbiausių pervedi
mo taisyklių, tai yra...

— Kaip tai neprisilaikyta 
taisyklių? — sušuko Širželie
nės advokatas, pertraukdamas 

' vaikų advokato kalbą.
£ šcllguė dokumento negavo 

Pagal tą seną patarlę, vie- 
: am nueinant, kitam parei
nant. Dabar vaikų veidai nu
švito, o Širželienės ir jos advo
kato apsiniaukė. Pastarųjų 
veidai vaizdavo didį nusivyli
mą.

Ginčai tarp advokatų truko 
i r ,iau kaip ^valandą, bet vie
nas kito negalėjo įtikinti -- 
kiekvienas laikėsi savo nusis
tatymo. Valstybės atstovas bu
vo neitralus, pareikšdamas,

Širželienei po jo mirteis? Vi
sai ne. Jis bnvo griežtai prie

padavęs širšelienei į rankas, 
o ji tuo pat laiku būtų jį ati
davus Pinigaičiui, kad jis pa
laikytų savo saugioj dėžutėj, 
saugumo dėliai. Tada doku
mentas būtų tapęs Širželienės
nuosavybe, o Pinigaitis tik jo vybę.”

globėju ir dabar nebūtų jokių 
ginčų dėl to, kas dokumento 
savininkas. Bet tai, pagal pa
rodymus, nebuvo padaryta. 
“Teismo sprendimas yra šis: 

tas dokumentas jokios nuosa
vybės nepervedė dėl pirma 
minėtų priežasčių, širšelienė 
neturi jokios teisės į tą nuosa-

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

'SILLY’S UNCLE
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LABDARYBĖS SKYRIUS.
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

kino vardu 1 kuopos ir įteikė 
aukų $10.00. i Atstovų tarpe salėje surink-

2 kuopa, lioseland, 111. Vi- $U0.99.

DRAUGAS

vai iŠ 11 kolonijų, 64 draugi
jų bei organizacijų kuopų.

Su pasveikinimais aukų su
dėta $867.65.

THE MAINTENANCE OF sėd with a niost interesting 
THE BEST SOCIAL, ATHLE J and mysterious history or 
TIO, ETHICAL AND OTHER! past. Our great national his- 

sų Šventų parap. Sveikina Viso L. S. paaukota $978.- STANDARDS INHERITED 1 torian Sinion Daukantas kas 
kun. Paškauskas parap., dr- 64. FROM OUR LITHUANIAN v.ritten very creditably aboųt
jų ir atstovų vardu įteikda- Per seimų į Garbės Narius ANCESTORS AND THEIR ; Lithuania’s glorious past būt 
nias aukų $5.00. įsirašė Juozapas ir Elena Ged INCORPORATION INTO 'many phases and vicissitudes

3 kuopa, Cicero, 111., Šv. An- vilai iš Town of Lake, (4639
tano parap. lv. Sriubienė svei- So. Hermitage avė.) įinokėda- 
ki ridama Labd. kuopos vardu nii $10.00. Likusius žadėjo vė- į 
įteikė aukų $100.00. linu išmokėti.

OUR AMERICAN 
CITIZENSHIP.

4 kuopa, Dievo Apveizdos Seime dalyvavo šie gerb.
J. J. Kripas.

1 believe tkat thus far 1 ha-id’n^ ^nie-

ol‘ ker history were left un- 
touclied by him. For instance 
kis kistory is not a complete 

1 kistory of Lithuania accor-

parap. Sveikina kleb. kun. P. . .... . . , . , i »---------- ----- '---------------- l
Vaitukaitis parapijonų vardu klebonai: A Linkus, vt: in luy attitude assumėd a Į J kopė būt to give you the

I L X ly ii o Irn o U 1/ mTlllzoi ■» • . • nviJ. Paškauskas, P. Vaitukai-ir nuo savęs įteikdamas au- LT““™’ ,very neutral P°*ition- The slightest acquaintance with
kų $1000 e . lS’ *aiciunas’ "• Mačiulio- authories ųuoted are as you the greater points of Lithua-

5 kuopa, Bridgeport, šv. ris; vikarui: M. Švarlis, A. jiave seen non-Lithuanian and nian history. You remember

/'Jurgio parap. kuopos vardu 
sveikino B. Sekleckis.

Valančius, J. Jusevičius. there — a very fair handling1Prof. Bender said in one of
A. Mažeikaitė, seimo rast. of subjects is involved kis books tkat the Litliuanians 1 . . 1

(Daugiau bus) witliin the article. From alljlived in their present territo-
kolo parap. Kuopos vardu- ____________ į *ke above you mušt adinit(ry for about 5,000 years and
sveikino A. Bacevičius. ŠIE ASMENYS PER SEIMĄ tliat our people and our lan- there is no evidence available

7 kuopa, West Side, Aušros AUKOJO LABD. SĄJUNGAI, guage are in the thorough and j to prove that the Litliuanians
Vartų parap. Kuopos vardu------------ sckolarly, searching eyes ofc-ver stirred from their pre-
sveikino Pabijonaitis įteikda- B. Naujokienė ............. $5.00 the best of modern sckolars.! sent dwelling — place since
mas aukų $100.00. i V. Paukšta..............  $5.00 Should you care to study the Indo — European times. This

8 kuopa, Brigkton Park,! Po $2.00: Kun. Paškauskas, niatter up more closely I mukęs Lithuania one of the
Nek. Pras. P. Šven. parap. kun. Mačiulionis, kun. A. Va- could refer you to other au-joldest nations of Europe. So- 
Vaičekauskas sveikino kuopos lančius, S. Paukštienė. ’thors than tliose mentioned - meone said that the reason
vardu įteikdamas aukų $25. j Po $l00. kun M švarlis within the volunie of this ar ! lly Lithuania claim the

9 kuopa, Matam Park.- 'L Silnuti ’ j į ulien5) j. H’. very interesting and .distinetion of ever living in
Kuopos vardu sveikino V. Vilkas E Navickienė A Nau •bsorbinhr study and xt ougLt;one place was because ot her

Balanda, taip-gi Metropolitan' sgda g Navickaitė L. Abro t0 occupy more of our Lith-'dense and impassable forests. 
W«tW«h Laundry vardu >0 uaniaa respect, regard1 and .This is.» very logieal reason
reikšdamas linkėjimus įteikė sauskieng n N M Urbienė ’Study- Many points °f inte',indeed- Yo,u know even

6 kuopa, Nortli Side, Šv. My '

auk« *5-°°- :.M. Norvainienė, A. Teleėienė, C0U“ **
red up. 1 sincerely liope that

to-day Lithuania is largely 
overrun with forests. And so10 kuopa, West Pullman, M Petro5aitg E Prosevičiu- 

Šv. Petro-Povilo par. Para- u uiy sl,ort and 4111 insufficient! we see from the earliest times
pi jos ir kuopos vardu sveikino £įeng q Zdanavičaite F Liu ar^lc e W1 * cause to arouse tliat the Lithuamans were 
kleb. kun. A. Linkus ir nuo m A. Bekovienė, G. T“ S‘“di°US ai” į ‘T* '”re " le8S V ‘h1eD‘-
vęs įteikė aukų $10.00. Sn|utkh R Kegzdai fheatlon »” ? seives' "ere »°‘

23 kuopa. Marųuette Park,lt(, T AtroSkien5> M. KarecUie .gnoranee and poss.bly the sb- or a sea - gomg people būt 
Gimimo P. Š. parap. Kuoposn, „ ia o fchtest notions ot the beautjparap. Kuopos 0 Kavaliauskienė, S. Za- 
vardu sveikino Nenartonis
Dargis. į monįs žvirblis, A. Bace- i" , , . ,

Labd Saiunsros adv J Gri-i i-- i , and entertained.oųjuugus <tuv. ,J. un ,vlciUS> Kun. Jusevičius, A.'
Mus sveikindamas seimų ir Se,.vin.skien5i B VrMtienf( j And now we leave the reni 
prausdamas, kas nuveikta I M Navickienė, of iinguistics for that of bis-

for the most part’were herds-
lis ii' i., v • • - \ a,,d antKpity of our Lithua-lmen or farmers. They wort-t Kd,riGiie. Jc eizeme. ~ * • i i i • i ■>“> , « mii . . . ; man language were possessed sJnpped Perkūnas or Thun-

labdarybes reikalais įteikė au- B. Sekleckis, A. Rokas, A.1 tory. Lithuania has been bles-
kų $5.00. Nenartonis, A. Dargis, Vašku-!

Lipskis, radijų krautuvės A R panavas>|
savininkas, Cicero, III., svei- M vikira8 z } 0a
kindamas įteikė auk, $20.00.,^ R JanknS( p p^ 

Amerikos Liet. DukterųN „ KUmas 
kliubo vardu seimų sveikino
p-lė S. Navickaitė ir įteikė au
kų $10.00.

Sveikina seimų kun. A. Va
lančius, Nek. Pras. Pan. Šv. 
parap. vikaras. /

Pajaujis Ciceros Liet. Vy-'j 
čių 14 kuopos vardu sveikin
damas, įteikė aukų $5.00.

Valulis Liet. Vyčių Basket 
Bali Lygos vardu sveikinda
mas pareiškė, vienos dienos 
žaidimo pelnų skirs Labd. Su
jungus naudai.
. A. Vardanskas L. V. 4 kuo
pos vardu sveikindamas įtei-! 
kė aukų $5.00.

Kaminskienė vardu Šv. Te
resės Mažosios Gėlėlės drau
gijos vardu sveikindama įtei
kė aukų $10.00.

Prosevičiutė, sveikindama į 
nuo Šv. Kazimiero Akad. Re-Į
mėjų centro įteikė aukų $5.00. . , > . ....  , ■

Gerb. kun. H. Vaičiūnai*. PAGALIAU TAISYS NE- 
kleb. Šv. Antano parap., svei- J 
kindamas parapijonų vardu j
nuo savęs įteikė aukų $25.00. ’ -------------

Kleb. kun. Mačiulionis svei- Nuo pat pavasario potvynių 
kino vardu Aušros Vartų pa- Vilniaus magistratas rengiasi' 
rap. ir Marijonų kongregaci-! taisyti Neries suardytus kran- 
jos. i tus, tačiau dėl stokos pinigų!

“Draugo” red. vardu seimų tas darbas vis būdavo atide 1 
sveikino ir gražių reikšmingų liejamas. Pagaliau majristra- 
kalbų pasakė L. Šimutis. ( tas paskelbė, kad krantų tai- 

Seiine dalyvavo 238 atsto- ’ syrno darbus pradėsiųs. “Tr.”

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis, 
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23* St.

J. Dirnša
821 W. 34 Street

M. Šilkas
10555 S. State St.

RIES SUARDYTUS 
KRANTUS

A A
JONAS KIAKUNAS

mirė lapkr. 15, 1931 m. 8:24 
vai. ryto. 35 metų amžiaus. 
Gimęs Amurikoje.

Paliko dideliame nubudime 
2 sūnūs, Liudviką 11 m., Ri
chardą 9 m. vieną brolj Liud
viką Kiškunų ir brolienę Va
leriją, 3 seseris, Marijoną Še- 
mežienę, Klara Tegtuieyer ir 
Julijoną Kiškuniutę, 2 švoge- 
.rių Antanų Seinežą ir Haroid 
Tegtmeyer. '

Kūnas pašarvotas 2225 So. 
Leavitt Str. Laidotuvės jvyks 
Ketverge Lapkr. 19 d. 1931 m. 
iš na#nų 8 vai. bus atlydėtas 
j Aušros Vartų par. bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bu8 nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Sunai, Brolis. Brolienė. Seserys, 

švogerai, Ir Giminės.
I.uidotuvėinH patarnauja grab. 
Lachavich, Tel. Roosevelt 2615

der. They were the lašt coun- 
try in Europe to accept Chris- 
tianity. They were very tena- 
cious in their religious prac-

tices and it took a very long 
time before Catliolicity took 
a tiriu liold in Lithuania. To
day, you know, Lithuania is a 
Catholie country and the Lith- 
uanians in general are Catho- 
lic.

In the very earliest days 
there Ii ved many petty dukes 
who had their own men and 
u arred with one another. This 
statė of affairs went on until 
all the dukes were united a 
gainst a comnion foe by Rim
gaudas. Lithuania kept grow- 
ing and much isn’t knovvn, 
about her earliest past only j 
that according to Tacitus and 
otliers they were a peace-lo- 
ving and industridus people 
and so unlike the Germans. 
We know that they did some 
tfading witli other peoples 
for we find Lithuanian amber 
in Egypt .and other countries.v
Tlie great narnės tliat figured 
ir. ancient Lithuaman diistory 
were Rimgaudas, Mindaugas, 
Gediminas, Algirdas, Kęstutis, 
Vytautas, Birutė and others. 
In tlie fourtlieenth century 
Lithuania was one of the lar- 
gest if not the very largest 
country and nation in all the 
then — Europe. It stretched 
from the Baltic to the Bla k 
Seas. You may see the size of

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų ellementų, iš visų kraštų svieto 
gilių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų, Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimą, ir ar- 
šaiusį kraują, nikstelėjimą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaraoluojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY 
G1NTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.

Lithuania on any fourteenth 
century map of Europe. Vy
tautas the Great aocomplished 
much for Lithuania. He with 
the Lithuanian army and oth 
er allies checked the destruc- 
tive Tartar hordes which we- 
re threatening to overrun and 
devastate all Europe. And 
then again Vytautas decisively 
defeated the Teutons at 
Grunwald in 1410. We as Lith- 
uunians may well be proud of 
Vytautas whom the whole 
worid then pronounced The 
Great.

(Continued to-morrow)
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DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo, Reamatisiiuų Ranka, Koja, 
Naaaroa •lumdoSma. Saki. Ranka. 
Koja, tbpkna. Daaal. Galva, duo
da įima. tr taip vuolrio. ilrandaS— 
(lik na Noaa).
Tukataniiai žmonių yra iiaisyda • 
milijonai dar nežino apie tai.
Pakini a GaMnaa Moads yra Rak 
varta auluo. įdek ji pati avoria an
tis nandoa srdrmo.
Kaina 78 centai. 81-80 ir 93-00.

*

*

*

* Klaualrite paa aptaekoriua taip 
DEKEN’S NEW DtSCOVERY 

OINTMENT. A
k

ė

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Baa 382
Hartford, Conn. A

ą k * *

ADVOKATAI

JOHN B. BORDENv
(John Bagdziunus Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

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

Telephone Roosevelt #090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9899

A. A. SLARIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rotam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 8 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatoe 
— 8 Iki 9 vai. <

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7927

Namų Tel. Hyde Park 2298

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

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

in Kraft Cheese.

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

For COLDS, COTJGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches& pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis į mus 
89c. už 5 — 91 už 10 

Sempelta — 10c.

MOMK CORPORATIOM

lt

ANTANAS PLUNGIS
mirė lapkr. 16, 1931 nv_6:30 
vai. vak. 40 met,ų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių Apskričio, Še
duvos Parap. Žibartų Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Paulinų, dukterį Ma- 
destą, sūnų Kazimierų, du bro
liu Juozapą ir Kazimierą, se
serį Karoliną Krivickienę, o 
Lietuvoj 3 seseris ir gimines.

Kūnas * pašarvotas 6038 So. 
Prairie avė. Tel. Normai 729 5. 
Luidotuvės įvyko pėtnyčioj lap
kričio 20 d. Iš namų 8 vai. bus' 
atlydėtas J Visų Šventų par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Moteris Duktė, Hunus, Broliai, 

Sesuo Ir Giminės.
LaidotuvAiig patarnauja grab. 
Lachavich, Tel. Roosevelt 2515

KAZIMIERAS
MOCKUS

mirė lapkr. 14, 1931 m. 6 vai. 
vak.. sulaukęs pusamžio. Kilo 
iš Raseinių Apskričio, Gedviš- 
kės Parap, Mankačių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
brolienę Rozaliją Lazauskienę 
po pirmu vyrų Mockienė, 8 
brolvaikius, Kazimierą, Povilą, 
Simoną, Juozą ir Joną Moc
kus, Oną Bakies, Joganą Do- 
long^ Rozaliją Pekuraitis ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2126 W. 22 
PI. Laidotuvės Įvyks pėtnyčioj 
lapkričio 20 d. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas Į Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. I’o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Brolienę, Brolio Valkai ir

Giminės.
Laidotuvėm^ patarnauja grab. 
Lachavich, Tel. Roosevelt 2515

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA 8ALLE STREET 
J Koom 1934 Tel. Randolph 0222 I t
Į Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
22^1 So. Halsted St TeL Vlctory 0882

Valandos — 7 Iki 9 vakare
Utarn.. Ketv. Ir snhatoa vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attomey At Law 

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

6200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1381

PROBAK-
teikia.

barberiiką
skutimosi
patogumą

namie
/

( PROBAK 6t AOE)

PATENTS
Laikas daug reiš-
kia prie patentų.
Nerizikuokit su 
apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Prl- Dykai

siųskite braižinį ar mo
delį arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės- ‘How 

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

CLARENCE A. O’BRIEN
Regietered Patent Atterney

40-A nnrl'J »»»l«n * C.M»rel*l

(Dtiectly aerotB Street from Patent OOcat 

f/ASBINOTON. ». O.

ASIKRATYKIT 
LIGŲ perų

Nosyje, Burnoje ir 
Gerklėje

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

. . V-
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llnurln- 
t«M kolos 
rietas?

ir galingai plėtojasi. Čia ir 
Vyčių kuopa labai darbšti ir 
gyva. Tai vis nuopelnai kun. 

iiuierietės. Reiškėsi bendras vi- Bičkausko, kuris randa laiko 
sų džiaugsmas ir net susiža- ir vy^ susirinkimus lankyti

LIETUVIAI AMERIKOJE A K T A R A I

SVARBI DIENA IND. 
HARBOR’E. DR. J. J. KOWARSKIS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET 

Kertė SO. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St, 
Tel. Canal 2330

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

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKDL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4648 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Canal 6764 Kės. Republlc 5350

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų Lr va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdlenų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

NedėliomlB ir seredomls tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
* CHICAGO

.> i ir sugeba kitoms draugijoms i
Sekmadienį Indiana Hariui-, Vakarienės metu kalbėjo energijos įkvėpti! lokių gra- 

ro liet parapija buvo suren- kun. Martis ir kai kurių dr- sunkaus darbo vaisių rū
gusi iškilmingų metinę vaka- ijų pirmininkai,-ės. Be to gra- teikia nuolatinis, kantrus ir 
rienę erdvioje ir tautiškomisžiu ir įdomių kalbų pasakė sistemingas Dievo ir Tėvynės 
spalvomis išpuoštoje savo sve- “Draugo” red-jos narys kap. ki«‘ahj vykdymas! 
tainėje. Svetainė buvo pilnu-,Jurgėla, kuris buvo specialiai
lėlė. Vakaro vadovu buvo sa- į kviestas. Kita proga jis žade- WEST PULLMAN, ILL. 
vo kalboje ir darbuose visada jo plačiai papasakoti apie tai, ________

vejimas.

energingas ir kitų energijų 
keliantis kleb. kun. Bičkaus
kas. Jo atkakliomis pastango-

kaip Lietuvos Nepriklauso
mybę buvo iškovota.

Po puikios, ‘ ‘ nebrangios ’

Radio WPZ,

X Sekm. lapkr. 22 d. šv.

Sloan’s
Liniment

Naujasis klebonas.
Dabar turime naujų klebonų 

kun. A. Martinkų, kuris irgi 
nepaprastai sumanus ir darb
štus. Kun. A. Martinkus, čion 
atkeltas, greitai numatė rei-

mis sukurtosios parap. moky-ibet skanios vakarienės uolaus Veronikos draugija * rengia (kalingus dalykus. Pirnudusia ' 
klos auklėtiniai parodė ištisų! spaudos rėmėjo gerb. klebono P«r. salėje gražų pasilinksmi-1 jis pertvarkė mergaičių sodo-Į
eilę gražių scenos vaizdelių, o Rūpesčiu buvo išplatinta labai ^imų su šokiais. Pelnų skiria bei jų, kuri dvigubai padidėjo, j 

v. .4. v. . , , , - 1 i__ iTaniins naudai. i'iaip pat jauni vaikinai suor-1

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X —- Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Streetmaži vaikučiai be to dar už-1 daug tikietų. pa lapijos naudai. Į iaip pat jauni vaikinai suor
traukė sutartinę - gražiai pa! Pažymėtina, kad vietinis čia-1 X Šv. Petro ir Pauliaus par. gumšuoti j St. Casimir’s Boo- įCor s„. Leadnt st. Tei. cana, 0222 

dainavo keletu melodingų to- gimis lietuvių jaunimas yra bazarėlis Plrmad” an-1 nters Club Jų yra irgi gra ^62t„^..„R^“ond
Limos Tėvynės liaudies dainų, i labai pamėgęs ir mielai šoka i ir trečiad. (Nov. 23, 24 aus ūre įs. Įs eigta v. Vin
Jų tėvai net su džiaugsmo I tautinius liet. šokius. S ,ir 25 d.) par. salėje. Komisijos ,cento de Pauliaus draugų:

Avenue Tel. Republic 7 868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 1 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

ašaromis negalėjo atsigėrėti Harbore yra daugeliu atžvil 
tomis dainomis, maloniais sa-igįu pavyzdinga ir vieningai' 
vo vaikučių balseliais,^ ku- iįet parapija bei kolonija! !°kUJ daiktŲ> 
riuos taip vykusiai išlavino čia lietuvybė ir tauiškas susi 
darbščios mokytojos ss. Kaži-i pratimas ne merdėja, bet kyla

jau veikia, jau daug gavo do- beturčiams šelpti; jau yra Sm
ailomis vištų, žųsų ir ančių ii ipiania apie dešimt šeimynų ir 

atskiri asmenys. Kadangi niū-

TeL Grovehill 1595

G R A B O R I A 1;

J. F. RADZHIS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS C-RABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. sekinėmis. 
Peiliai e meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

, X VVest Pullmane nebran
gios gyvenamųjų kžųųbarių 
nuomos grąžuose namuose ir 
gražiose vietose.

X Ponui A. Žitkevičiui se
kasi gyvenime ir darbuose. 
Visi žino, kų ‘p. Žitkevičius 
užmanys ir pradės dirbti, tai 
padarys ir tai su geromis pa- 

Jis ir darbuojasi
>arapijoj, labdarių sų-gos sky
du je ir visur, kur tik idėji
nis darbas dirbamas.

GHICA6Ū HEIGHTS, ILL.
9v. Kazimiero lietuvių parapi

jos džiaugsmas.

2314 W. 23rd PI., Chicago

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIŪS

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

Nauja, graži ko- 
ply?'^ dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKL
LIETUTIS GRABORIUS

o 11 • a ■
4603 S. Marshfield Avenuė*

Tel. Boulevard #277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABOHIUS

4443 So. Talrnaa Avė. 
Tel. Virginia 1290

Varde 1138
Chicago, TU

1439 S. 49 Conrt, Cicero, III, 
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobiliu? viso 

kiemą reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

iYDI
. A. L. YUŠKA

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seradoiuis po pietų ir Nedėldieniais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avi 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DENTIST AI

Phone Boulevard 7042

i 1

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

TeL Lafayette 5798

DR. A. J. JAV01Š
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office :-4459 S. California Ava.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

Š558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampa? 46th lr Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpattš 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai

sų bažnytėlė buvo jau surū
kus ir kadangi metinė 40 va
landų šventė artinasi, tad mū
sų klebonas sumanė išplauti, 
ir pakvietė visus į tų bendrų 
darbų, taip, kad po keturių 
dienų jau viskas buvo švaru 
ir malonu. Dabai- visi rainiai 
laukiame minėtų švenčių.

Bazaras, .j
Bazaras pavyko dėl to, kad 

jis buvo surengtas su jaunų 
mergaičių papuliariškuino kon 
testu ir ji surengti . sumanė 
kleb. kun. A. Martinkus. Kon- 
testo laimėtoja buvo panelė S. 
Kazlauskaitė; ji gavo tiek! 
daug balsų, kiek visos kitos 
krūvon sudėjus. Ponai Kaz-

Ypač esant klebonui gerb. j lauskai yra pavyzdingi biz
niu. J. J. Čužauskui, čia per niūriai ir parapijos rėmėjai. 1 
ietveris metus išmokėta dvi
dešimt keturi tūkstančiai do
lerių parapijos skolų. Tai yra 
nepaprastas dalykas, kuris re
tai kur lietuvių parapijose at
sitinka. Šis klebono sumanu
mas ir drųsa sukėlė geriausių 
nuotaikų tikintiesiems ir ge
riesiems žmonėms ir tikslas 
liko beveik pasiektas. Tik gai
la, kad gerb. kun. J. J. Ču- 
žauskas liko iškeltas iš mūsų' 
parapijos ir dabar yra Šv. Bal 
tramiėjaus lietuvių parapijos 
klebonu, Waukegan, III. Tiki
mės, kad ir ten jam, kaip to
kiam gabiam ir sumaniam kle
bonui, pasiseks viskas sutvar
kyti ir dar didesnės garbės 
peinyti. „

Par. Komiteto narys

AKIŲ GYDYTOJAI. 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. YAITDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI, DEL ŠERMENŲ

I

"V

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ'ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 

j patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas, j

J. E EUJDEIK1S & CO.
JOGŲ GRASOMAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fid Tiktoji; YARDS 1741 ir 1742

.t
BALTRAMIEJUS

GBRČIUS
mirė lapkr. 7, 1931 m. 1:46
va£l. ryto, sulaukęs pusamžio. 
Kilo Iš Tauragės Apskričio, 
Pagramančio Par. Laukininkų 
Kaimo. Afcierlkoje Išgyveno 18 
metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
sūnų Stanislovų, penkias brolio 
dukteris, Julijonų, Onų, Marci- 
jonų, Juozeflna ir yMagdelenų 
ir gimines. Del platesnių žinių 
pašaukti Canal 3394.

Kūnas pašarvotus 4605 So. 
Hermitage avė. Laidotuvės J- 
vyks pėtnyčloj, lapkričio 20. Iš 
Eudeikio koplyčios 8 vai. bus 
atlydėtas j šv. Kryžiaus par. 
bažnyčių, kurioj {vyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Šonus, Brelleduktės lr Giminės 
Laidotuvėms patarnauja g.rsh. 
Eddelkta, Tel. Yards 1741.

Ii

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tel. Canal 8221

DR. 6.1. BLŪŽ1S
DENTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7688
Rez. Hemlock 7601

DR. A. P. KAZLAUSUS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Palengvins akių {tempimų kuris--------------------- ;--------
esti priežastim gaivos skaudėjimo, Tele. Cicero 1260 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamų akių karštj. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Yards 1822

DR G. SERNER
t

AKIŲ SPECIAIJSTAS

Tel.

LIKT f VIS

f

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WE^JT 35th STREET

Kampas Halsted St 
Valandos: nuo 10—4; nuo t—S 

NedAHomle: nn« 10 Iki 12.

Tel. Cicero 6710

IV.

DR. GUSSEtt

Rusas Gydytojas ir Chirurgast
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
! 7-9 vali. Ned. ir Šventadieniais 10-12

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHiRURGAS

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

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 0 

vai. vakare
Nedėliotais lr Seradomls susitarus 

4847 W. 14 ST. # Cicero, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tei. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, e te.

Phone Hemlock 2061

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—13 nuo 3—4 »o 

Dietų: 7—8:30 vakare 
Nsdėitomlr lt iki 13

Telefonas Midway 2880

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blv«

Išskiriant ketverge po pietų -d! 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2468-2453 ’

DR. S. A. DOfflAT j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nekėliomis'
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Rea Tel. Midvray 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

Canal 1712
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedellali 

ir Ketvergals vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

DR. T. DDNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 

4142 Archer Avenue

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

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio lr ketvlrtadlenir

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 0 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 <dienų

Ofiuas Tel. Grovehill 0617
Kės. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

TeL Hemlock 8780

Raa. TeL Prospect 8818

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6168 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė.

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant

Hemlock 8151 - i

DR. V. S. NARES
(Naryauėkas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1 
2420 West Marąuette Road

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

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. JŪSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gaa Eztractlon
' Vai. 9-3. Ned. 0-12 

4BK3 SO. WE«TBRN ATM

Phone Hemlock 7828
Di*. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti VVestem Avė.

CHLCAGOS OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD.
Vai.: utarninkais, ketvergals ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. GrovuliJM 32H2

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėiialH, seredomls ir s«v 
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki 2 vai.).
Seredomls lr Nedėllomis pagal susitarimų.

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SOVTM 40 COLRT, CICERO, ILLINOtS 
Priešais lietuvių 8v. Antano Bažnyčių 
VaL: 9-12 ryto; 2-8 lr 7-0 vakare

Ofiso lr Res. Tel. Boul. BM0 "H-., ir !<<>« t-i HouI l»l«

DR. BERTASH DR. NAIKELISI
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Tai.: 1-8 ir <:Sr-8:8« vsi. vak. VaL: 2-4 lr 7-3 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susltaras
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C H I C A G O J E
SO. CHICAGO, ILL.

Mokyklos atidarymo iškilmės, i karę:

Gražiai padėkojęs visiems, 
gerb. klebonas Urba baigė va-

Šv. Juozapo lietuvių parapi
joj, Cliicago, III. lapkričio 15 
d. įvyko nepaprastos iškilmės, 
būtent, parapijos mokyklos a-

Dšiaugsmas šv. Juozapo para
pijoj.

Nors jau senai gyvuoja^ šv. 
Juozapo parapija, bet veiki 

tidarymas. Šventinimo ceremo Mas joj buvo ne tik apsnūdęs,
nijas atliko J. M. Prel. M. L. bet visai kietai užmigęs. Už 
Krušas, asistuojant kun. kle- ėmus klebono vietų gerb. kuri. 
bonui prof. B. Urbai ir kun. prof. B. Urbai, viskas ten pra- 
P. Gasiunui. Po pašventinimo dėjo atgyti, kaip, pavasario 
brrvo palaiminimai šv. Sakra- gėlės po ilgos, nuobodžios 
mentu. Bažnyčia buvo pilna žiemos. Daug kas atremon- 
žinonių: jtuota, įrengta, pataisyta.

Vakarienė parap. salėje
Po visų ceremonijų susirin

ko pilna svetainė svečių ir su 
Rėdo skaniai pagamintai vaka-' 
rienei.

Ir ko ten nebuvo: ir “spring 
cliicken”, ir lietuviškų dešrų 
ir grybų ir tartų. So. Chica- 
gos parapija turtinga geromis 
yirėjomis.

Programa.
Po vakarienės atlikta nedi

delė, bet graži programa, mo
kyklos vaikučiai pareiškė 
savo džiaugsmų, įsigijus nuo
savų mokyklų. Sudainąvo ke
letą dainelių. Dvi jaunutės 
panelės padainavo “solo”. Pa
sakyta atitinkama deklamaci
ja apie “senus ir naujus lai
kus”, labai tinkamų dabarti-

Socialus veikimas prasidėjo. 
Vaikučių kvietimas savon 1110

net

D R X U n X s
'» ■ ■ i
šventasisvė mokiniui. Bet 

pradėjo klausti mokinio:
— Ka darysi su tais pini

gais?
— Mokysiuos advokato mo

kslo, — atsakė mokinys.
— kas bus toliau? — 

klausė šventasis.

LENKUOSE ŽMONĖS 
MIRŠTA BADU

Ketvirtadienis Eapkr. 19, 1931

| kompanijoj juristas, .Tonas
Pilsudskis, maišalo brolis, 
staiga virsta didžiausiu specu 
finųnsų srity. Tai yra pa'šai- 

q ne valdymo protas.”

“Tr.’

Apie tai plačiai atvirai kak 
bėjo lenkų opozicijos atstovai 
X. I. seime. Per silpnutės ir 
toli gražu ne optimistinės pre
mjero Pristoro kalbos iš tri-

— Susidėsiu gerų turtų ant būnos pasigirdo lenkų pepesų
senatvės, — atsakė jaunuo- atstovo Zulavskio kalba. 
Įis. ■ (“Kaip šalis plati ir ilga, fu

— O kas bus toliau?, — tę-' dėti vienas stenėjimas, r ima
sė šventasis. navimas ir keikimas. Žmonės

— Galėsiu gražiai ir laimin- gatvėse badu miršta. Milijo-

■ riETKIEWĮCZ&@-)'
CONTRACTORSREAL estate

Statau naujus namus ir se-gai nugyventi savo dienas. nai vaikų pritrūko vietų ino 
— Kas toliau? kvklose. Bedarbių esu kelissyk įsus priimu į mainus.
Jaunuolio veidas nuliūdo, daugiau, negu rodo oficialius 2608 WEST 47 STREET 

(regis, tamsus debesys jį ap- statistika. Pradėta kalbėti a Tel. Lafayette 1083 
Mes stebimės išgirdę, kad Lietuvoje, ypač lenkų okupuo- ;>-autė5 akis nuleido žemyn 'pie tautos taupumų. Kame ga-

toje, kaikur lietuviai gyvena buvusio karo apkasuose. Bet šis ir neramiai atsakė. — “Rei- Ii biedliuomenė taupyti, jeigu

I

Tel. Tards 6423

Jkyklon, pagaliau jau ir pa- vaizdelis nė iš Lietuvos. Šitaip gyvena kaikurie Pittsburgo, 1 mirtL
čios mokyklos įrengimas. Vis 
tai dėka nenuilstamo veikėjo, 
didelio patrioto ir giliai išla
vinto parapijoš vado, gerb. 
kun. B. Urbos. Jis vienas iš tų 
ldlniųjų čia gimusių ir augu
sių jaunųjų lietuvių kunigu, 
kurie visgi yra tikri lietuviai, 
mylintieji savo tikrųjų Tėvy
nę ir visa, kas lietuviška. Lai
minga tokia parapija, kuriai 
tenka toks vadas.

Pa., bedarbiai, Scl^nley parke. Kas galėtų tikėti, kad tųr 
tingiausioj saly žmonės priversti lysti į žemę, kad apsigynus s 
šalčio. Bet taip yra.

$1.00), kad nereikėti) prie du-,Girdėjome Peoples kvartetų 
rų stovėti ir laukti “antrojo j ir duetų dainuojant gražias 
stalo”. Bilietų galima gaut j d.linas, girdėjome muzikos, 
pas komiteto narius: B. By-1 Solo dainavo — p-lė A. Ančin- 
tautienę ir p-lę M. L. Gurins- tė, K. Sabonis ir A. Čiapas. C. 
kaitę. 'Kepurė papasakojo juokų.

------------- į “Draugo” redaktorius L. Ši-
P-lė Lucija Aleliunaitė šo-1 mutis kalbėjo apie spaudą.

j ne degtinėje bei rūkaluose’
Dar kartų šventasis paklau- ‘Bet užgaunami valdžios mo- 

so: i nopoliai. Tad brošiūra, ragi
nanti žmones atsisakyti nuo 
rfikymo gėrimo valdžios kon
fiskuota. 1926 m. gegužės m.

Kas ‘bus toliau? Ar nori 
kad tuojau visi tave užmirš 
tų?

So. Chicagos par. pažan-
goi.
, Visiems dainininkams a- 
kompanavo jaunas gabus pa
rapijos vargonininkas p. Gau
kis. Vakaro kalbų vadovu 
ftoast-masteriu) buvo pats 
klebonas, kun. prof. B. Urba. 
kaipo “toast masteris” tų 
vakarų ir visose pramogose, 
kur jam tenka programa vesti, 
kun. Urba yra nepalyginamas. 
Jam sąmojaus bei jumoro ne
trūksta. Jis visų vakaro nuo
taikų taip gražiai, gyvai ir 
linksmai nustato, kad visi bū
na daugiau negu pątenkinti. 
Šiame vakare buvo ir gražių 
linkėjimų pareikšta tiek gerb. 
klebonui, tiek ir-parapijai bei 
mokyklai. Kalbėjo J. M. prel. 
Knisas, klebonas Al. Skripka, 
p. A. Nausėdienė (A. R. D. 
Centro pirm.), kun. P. Gasiu- 
nas, kun. J. Kloris, pora para
pijos komiteto narių, kurių 
pavardžių, dėja, neužsirašiau. 
Baskai klebonas perėjo per 
svetainę ir parinko parapijom) 
dovanų naujajai mokyklėlei.

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
ną.
Pocahontas Mine Run 88.75 tonas 
ftochontafl Lump or Egg 10.00 tonas 
Mark Band Uimp R.BO tonas
flprrn Vallcy laimp 0.50 tona.-

Katrie norite tikrai gerų an 
"glių pečiams, tai pirkite 
OREEN VALLEY. GREEN 
VALLEY yra geriausia ang
lis Amerikoj.

Ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto iki 9 vai. vak.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY 
5332 South Long Avenue

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

iZun. prof. B. Urbos asnuio kėja jau išvyko New Yorkari,! Programos vedėjas p. Juozas
yra nepaprastai patraukiantis kur Yra susikontraktavusi
savo dideliu džentelmenišku
mu, inteligencija, dideliu sve
tingumu ir tikru nuoširdumu. 
Jjs net nėra išdidus. Jis vi
siems prieinamas, malonus, ge 
ras. Už tai ir parapijonai mie
lai ant rankų nešiotų savo jau 
nų klebonų.

Laimingos kloties gerb. kle
bonui, jaunutei mokyklėlei ir 
visai naujai atgimusiai 
Juozapo parapijai.

Svečias

šokti žymiuose Amerikos te
atruose. Kaip bematant iš šios 
talentingos lietuvaitės netru
kus susilauksime antros “An
uos Pavlovos.”

sv.

GRAŽUS ĮŽYMAUS VEIKĖ 
JO PAGERBIMAS.

Buvo jau porų kartų užsi
minta “Drauge”, kad šiemet 
sukanka dabartinio dienraščio 
“Draugo” vyriausiojo redak
toriaus p. L. 'Šimučio litera
tiško ir visuomeniško veikimo 
20 metų.

Ta proga Cbicagos lietuvių 
katalikų veikėjai sumanė su
rengti p. Šimučiui pagerbimų 
ir tinkamų jo visuomeniško

Bridgeporte (2803 Emerald 
Avė.) mirė p. Antanina <lo- 
tautienė, labai dosni ir maldin 
ga moteris. Jos aukotas kieli- 
kas Šv. Jurgio par. bažnyčiai, 
taip pat varpas Apveizdos Die 
v o par. Tai vis pp. Gota u tų do 
vanos. Jie taip pat yra labda
rių sąjungos amžini nariai.

P-nia Pulcherija Vaicekaus
kienė yra artima pp. Gotau- 
tų giminaitė. P. Vaicekauskie
nė įžymi visuomenės veikėja 
Brighton Parke. Ji puikiai dar 
buojasi būsimoms p. Šimučio 
pagerbtuvvms. Taip pat įėjo 
i komitetų banketo, rengiamo 
kun. klebonui Briškai pagerb
ti (berods, sausio m.).

Kriukas paskelbė, kad dabar 
yra patogus , laikas geromis 
sąlygomis nusipirkti radijų, 
pijanų ir kitokių namų reik
menių, nes Peoples parduotu
vės dabar skelbia “Thanksgi- 
ving sale”.

J R. Kl.

LIETUVIŠKOS ANGLYS

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Co., 
2426 So. Halsted, St., paskel
bė, kad pardaviųeja Lithua- 
nian Cream Coal. Tai teko gir
dėti, kad tas padidino kompa-

J. W. ZACHAREWICZ
903

REAL ESTATE 
Paskolos Ir Apdrauda
WEST 33 STREET

Savininkas parduoda labai pig-iai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na-

. - -------------- o-o------- —. , mą po 5 kamb. Visi štymu apšlldo-

— Visiškai ne! Noriu, kad perversmas buvo daromas šfl-j likusį
kiu: pašalinti diletantizmą iš'Arba ma|nysiu i mažesni narną. 1622 
... . c So. 51 avė., arti Douglas Pk. “L”

seimo ir valdžios. Aišku, ne- 
kompetentiški nemokšos tik 
kalbėti gražiai temoka. Jiems

niekados manęs neužmirštų.

— Jeigu nori, kad nebūtum 
tai negy-amžinai užmirštas, 

venk sau, bet Dievui ir arti
mui, o išsipildys tavo norai 
— pasakė šventasis.

PARDAVIMUI PIGIAI
Priverstas parduot 2aukštčių 

atrodo, lyg būt prariję viso:plytų namą, 2 fl. — 3730 So.
’ pasaulio protus. Jie laiko sa-|Parnell avė., 4 blokai į rytus 
've antinžinieriais, antkonduk-i nuo Halsted. Kaina $250. Cash 

Tas pats yra ir tu kiekvie- toriais, antministeriais. Bet jų Į Balansas $25 mėn. Klaust
nu iš mūsų: norime, kad kas nesugebėjimas nuogai pasiro- 
atsimintų ir mus, kad vardas do, stojus jiems patiems val- 
būtų garbingai minimas, pairu dvti. Tuomet prasideda bylos 
kime Šv. Pilypo patarimų, ir kompromitacija jau ne sis- 
pritaikinkime jį prie savo da- temos, bet visos valstybės, už- 
bartinių aplinkybių; gyvenki- J sienio akyse. Ir štai kaip len- 
i ie Dievui ir nitinrJ, o mūsų kų valdžia kovojanti su dile- 
tnškimai išp’l'iys. Įtantizmu. Kadangi naujos vai-

Geriausiai yra užsipelnyti džios X™ kl>vo« ™
sau nemirštantį vardę, kuris <'kf,r)nu'iniais sunkumais, tai 
būtų visuomet atminamas mal pirmininku skiria-
duse. Tų lengvai galima pa-|mas Teisingumo
daryti, padedant Šv. Francis- minis“‘r™ pulkininkas. Pra
kalta sesutėms jų gyvame rei- m',nės ir l^kybna mimateriu 
kale. Jos yra priverstos sta- “ S™™'"’- 0 vicnintėlis toj

m jos biznį lietuyių tarpe, ši tyti koplyčių, bet finansinė 
anglių kompanija patarnauja problema labai sunki. Kiekvie-
18 g-vės kolonijai, West Sidę, 
Bridgeportų. Pristato ir į to

nas geradarys, prisidėdamas 
prie to darbo, ar Įtaisydamas

limesnėms kolonijoms. Užsaky ^kokius atskirus dalykus ko
mai (orderiai) galima duoti ir plyčiai, gyvens Dievui ir arti

REND0N 6 kambariai vai
kinams. Aptarnavimus ir vi
si patogumai.
K. VILIS 1661 N. Oakley blvd. 

Tel. Humboldt 7935

telefonu: Calumet 3482.

SV.

* ’l

PRANCIftKAUS VIE
NUOLYNAS.

Fred Button, 2 augštis.

X

mui,
nai.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODrCTS 

Olsells švležlt) kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1189

Mūsų gerb. klebonas, J. M. 
pralotas Krušas atliko pašven 

veikimo sukaktuvių paminėji įtinimų dviejose vietose. Pra- 
inų. Puošnus banketas su įspūj<w4 sekmadienį Marąuette 
dingą programa įvyks lapkri- kark kolonijoj pašventino nau 

io 27 d. (ateinantį sekmadie- .la klebonijų, o So. Chicagoj
nj) Šv. Panelės Gimimo sve

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099 į

Mes permufuojame pianns, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavifnas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir
į kitus miestus.* •

ir nebus pamirštas amži-

Sisters of St. Francis, r
Mount Providence 
R. D. 9,
So. Hills, !
Pitsburgh, Pa.

Z At
R. ANDRELIUNAS

i (Marąuette Jevelry A Radlo)

Pirknaiejl paa ratu už |6 ar dau
giau hua dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

ĮVAIRUS KONTRAKTORLAI

M. ZLZAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

8tatau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALTFORNIA AVĖ.
Telefonas Hkmlock 5528

“Kiekvieno žmogaus troš
kimas, yra — gyventi ir kad" 
niekuomet nebūtų užmirštas.” 
Tai yra senovės filosofų pa
sakymas.

Visuomet ir visuose kraš
tuose žmonės tikėjo į ateinan
tį gyvenimų, tai yra pomirti-,

, —-----------  inį gyvenimų. Nežiūrint į nien-
Pp. Jurgįs ir Cecilija Pet-jų^ supratimų, krei vatikys- 

rničiai dosniai remia ne tik £įUj arba neteisingų, filozofiš- 
Jirrgio par. reikalus, be-1

pašventino pirmų lietuvių par.
tainėj Marąuette Parko kolo- mokyklų šv. Juozapo vardu, 
nijoj Banketas prasidės 7
val. Įžanga $1.00 vienam as
meniui. /

Kadangi p. L. šimutis ir 
per savo redaguojamų laik- 
įaštį ir gyvu žodžiu daug pa
stangų aukoja kaip draugijų 
ir organizacijų, taip ir labda
rybės ir švietimo įstaigų ge
rovei, tai tikima ir, žinoma, Tamanauskai automobiliu jau 
kad jo visuomeniško veikimo nuvežė “gerybių” į seselių 
mkaktuvių minėjimų visi ma-

(kų išvadžiojimų visuomet mi
tu rč,i us, vaikučius, bet ir Se- rusįerns teikdavo užuojautų,
SV

serų Kazimieriečių 
ta.

neužmirš-

REMKITE VISUS BIZNIS
RIUS KURIE SKELBIASI 

“DBlkUOE”

Tai.
Hemlock 8880

Z

darydavo šiokias tokias laido 
jimo apeigas: pridėdavo gra- 

Štai, prasidėjus “Pantry-bus visokių brangenybių, tur- 
Party”, pp. Petraičiai ir pp. tų, rankių: kirvių, peilių, kar

dų ir tam panašiai. Išrėdydn- 
vo mirusio skiepus apkasda-

ioniai sutiks ir širdingai pa 
rems. *

Komitetas širdingai kviečia 
visus šion gražion pramogon.

“pantry” ir dar pamaldas užĮvo pyramidomis., 
sakė pas jas. Tegii Dievas at-' Kodėl taip darė? Todėl, kad 
lygina už geras širdis. 'tikėjo į ateinantį gyvenimų

------------------- Į ir kad jie nebūtų visiškai
DAINAVO, GROJO, KALBĖ užmiršti. Šis, žinoma, yra tei

JO.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RAMO VALANDA
Rengiama »

DUBR0W — PHILC0
Pradedant Nuo Lapkričio 22, 1931

Kiekivenų septintadienį nuo 4:00 iki 4:30 po piet
Ii .Stoties* WRAX 1020 Kilocycles 

Duoda
L. DUBR0W & SONS, INC.

420-422 South Street Philadelphia, Pa.
Telefonuokit Lombard 1146 norėdami išmėginti 

PHILCO radio namuose

Telef. Republic 8898

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau .namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnasnlausloa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORTUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Namų Telef. 

Republic 8888
Šapo* Talaf. 

Hamlock 2887

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS, plačiai žinomas čeverykų 

taisytojas praneša Marąuette Park lietuviams, kad ati 
darė moderniškai įrengtų čeverykų taisymo Šapų — shoe 
repairing shop, naujame Dr. "Yuškos name, 6649 South 
Artesian Avenue.

Antanas Kriksiunas yra vienas iš geriausių čevery
kų (šiušių) taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate 
patyrimų. Tad lietuviai, reikalui esant, atailankykit 
pas savo tautietį, jo darbas garantuotas ir visus pa 
tenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue 2 t Chicago, III.

JOHNYERKES
Plumbln* A Heetlnf Lietuvis 

KONTRAKTO RITTfl 
darbas pilnai garantuota* 
Kainos prieinamo*

2422 WEST 69th STREET

singaą ir išmintingas troški
mas. •

Gražus atsitikima* iš gyve-Praėjusį antradienį ir vėl
girdėjome Peoples Fumiture nimo Šv. Pilypo Neri. ' Sykį 

P-no L. Šimučio, “Draugo” Co. radijo programų, kuri duo neturtingas studentas priėjo 
vyr. redaktoriaus, pagerbimo dama kiekvienų antradienį iš prie Šv. Pilypo ir prašė dide- 
banketan rengiasi važiuoti WGES stoties. Programoje da- lė aukos, arba paskolos, šven- 
daug bridgeportiečių. Bilietus lyvavo dainininkas p. K. Sa- tasis, ištrauks iš kišenės rei- 
perkasi iš anksto (Įžanga bonis su savo talkininkais, kalautų pinigų sumų ir pada-

BRIDGEPORTO ŽINUTĖS

Tel. Vlctory 1248 ____
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH SHAGZDAS. Sav. 
Elektro* relkmenoe Ir fikžčle-

rlal. Jvedame elektra J namu* Ir 
dlrbtuvėa
lllt 8. Haleted 8t. 2

- f - > i't


