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RYT LIETUVOJE RINKIMAI
TIK PREZIDENTO RINKIMAI, 0 APIE 

SEIMĄ NERAK ALBOS
Šią komediją tautininkai nori 

atlikti vieni

KINAI PASIDUODA 
T. S. TARYBAI

LONDONE IR LIVERPOO- 
į LY PAMALDOS UŽ ŽU

VUSIUS. KARE POLI
CININKUS

)On1
j NANK1NGAS, gr. 1. — Ki- 
i nu vyriausybė pripažino T.'
'Sąjungos tarybos pasiūlymą i-Į 
steigti neutralinę zoną (srit;'» ; Į torio katedroje laikytos gedu- 
Mandžiūrijoj. Tos zonos netu-! Dnff°si°s šv| Mišios už žuvn- 
ri peržengti nei kinai, nei jn-Įs’ūs bare šio miesto policinin-

LONDONAS. IVestmins- į 
.1

chicagoje NAUJI REIKŠMINGI MUSŲ LAIMĖJIMAI
SUIMTAS ĮŽYMUS 

“SAUSASIS” KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS — 
— SPAUDOS VAJUS

TAS PASKELBTA NETIKĖTAI, KAD 
OPOZICIJA NEGALĖTŲ VEIKTI

KAUNAS, lapkr. 30.—Lie- Lietuvos distriktuose 
tuvos prezidentas Smetona ir 
ministerių kabineto pirminin

ir 4-se
miestuose — Kaune, Klaipė
doj, Šiauliuose ir Panevėžy.

ponai.
Viršminėta zona turi būt 

pravesta tarp f’inčovo ir Mu-1 

klieno miestą.

kus. Pamak
buvo keletf

ninku lordu

metu katedroje 
šimtą katalikų 

Įu policijos virsi

Areštuotas įžymus prohibi- 
cijos agitatorius ir Englewoo-, Praėjusį sekmadienį įvyko nepaprastai gausingas 5-is 
d’o “Law and Order” lygos Lietuvių Kolegijos rėmėją seimas. Daugybė kalbėtoją, svei- 
viceprezidentas D. L. Gildey’- bintojų ir visas seimas savo rezoliucijose reiškė didelį džiaugs- j 
as, 65 m. amž. Jis girtas bū-'m$ ir sunbaus savo darbo vaisiais. — įsteigtąją vyrą 
damas pavojingai pašovė vie- i bolegija. Matydami tokius gražius savo sumanymo ir pasiry-

kas Tūbelis vakar netikėtai 
paskelbė dekretą, kad gruo
džio 2 d. Lietuvoje įvyks ele- 
ktorią rinkimai. Išrinkti elek- 
toriai gruodžio 11 d. susirinks 
Kaune ir išrinks respublikos 
prezidentą septynerių metą 
terminui. Naudojamasi J. Val
stybių prezidento rinkimą si
stema.

Prezidento elektorią rinki
mai šį trečiadienį įvykį 23-se

Bus išrinkta 118 elektorią.
Šiuo staigiu rinkimą paske

lbimu prezidentas Smetona ti
kisi laimėti prezidento vietą. 
Nes opozicijos partijos negan- 
na laiko nė susiorientuoti. '

Seimo rinkimai toliau atide
dami. Ministeris Tūbelis pa
žymi, kad nauja konstitucija 
dar neparengta. Taigi, susiri
nkęs seimas neturėtą ką ir vei
kti.

: pastarasis yra nekatalikas.
j Paliaubų ' lieną Liverpooly 

naujai sukui a Kataliku poli-
------------ cijos gildija, vienoje bažnyeio-

T0KI.10, lapkr. 30. — Pa- je klausė ši Mišią, laikomą 
skelbta, kad sulaikytas .japo- už žuvusiu# praėjusiam kare 
nų veržimasis č’ingčov’o, Ki- šio miesto milicininkus, 
uijoj, linkon. ! —

---------- ---------- ; * KATAL
SUVAŽIAVIMAS

________ I BUPPALb, N. Y. — Pede-
LON DONAS, lapkr. 30. — ruotoji Šv. Apolionijos gildija 

Apie 30 vyrą būrys vakar va- e’a turėjo trečiąjį krašto su
kąrą užpuolė japonų auibasa- važiavimą. Dalyvavo daug iš 
dą ir, kol atvyko policija, iš- v^8° krašto suvykusią dantis-

JAPONŲ VERŽIMASIS 
SULAIKYTAS

IŠDAUŽE AMBASADOS 
LANGUS

daužė langus.

i
i

JAPONŲ VYRIAUSYBE PATEISINA 
J. VALSTYBIŲ SEKRETORIŲ

Vengrijoj sukoneveiktas fašistų sukilimo 
' sąmokslas

KINAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ

JAPONAI PASITEISINA , DAUGIAU ŠNIPŲ SUIMTA

TOKIJO, lapkr. 30. — Ja
poną užsienių reikalą minis
teris Shidehara vakar atšaukė 
savo paskelbtus nepalankius 
J. Valstybėms pasakymus dėl 
sekretoriaus Stimsono prane
šimo spaudai apie japoną ka
riuomenės veikimą Mandžiūfi- 
joj. Jis pažymėjo, kad tie Sti
msono pasakymai buvo iškrei
pti ir apie tai klaidingai ja
poną vyriausybė painformuo
ta. Tad šis nesusipratimų in
cidentas nutraukiamas ir jis 
užbaigtas.

Tai paskelbus, prieš minis- 
lerį Shideharą tuojaus atsi
suko karo ministeris ir vyriau 
šioji japoną kariuomenės va
dovybė. Jis puolamas už da
romus J. Valstybėms nusilei
dimus.

BERLYNAS, lapkr. 30. — 
Žiniomis iš Lenkijos rusų-len- 
kų pasieny ties skala, lenką 
policija suėmė dar 60 sovietą 
šnipų. Matyt, jų dalis jau su
šaudyta ar pakarta.

SUIMTA 120 ĮTARI AMty

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 30. — Vyriausybė su

NUMATO “PRAGARĄ” 
INDIJOJ

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Indijos tautininką vadas M. 
Gandhi’s numato savo krašte 
kilsiantį “pragarą”, jei indai 
nelaimės laisvės.

3 ŽUVO KASYKLOJE

LOGAN, W. Va., gr. X. — 
Monitor Coal Cd. .kalykloje 
nr. 3 ištiko sprogimas, žuvo 
trys angliakasiai.

Trenchard’u. Šis ną 17 metą vaikiną. Policija .mo vaisius’ kolegijos rėmėjai yra vieningai pasiryžę ir to- 
pus Sj prohibidjonistą rado ,ia“ I11'™1' sa™ uždavinius, tobulinant: ir stiprinant įgaliau
dagtinės buteliuką, revolveri' *’‘”g^*TAmalirt”vi'!. ank5t"in moksl" ’s*aig®- Kapi"

ir speeijnline policijos žvaigi j i T , ‘r *»«"“"«» Paskaita
w , F j menkos Lietuvos ateitis. Šios paskaitos metu seimo daly-

Į viai atsistoję pasimeldė už žuvusius Lietuvos gynėjus per

RFnaDRia mc r> aDCT'vz.ii r ^P^bl^usomybės karą. ši paskaita nutarta paskelbti spau- 
BtUARBIAMS GARSTYČIŲ ( doje. Surinkta daug aukų. Seimo pi rinkas adv. Česnulis labai 

BOMBOS [gyvai, tvarkingai ir greitu tempu vedė seimo posėdį. Tai yra
pavyzdys seimui ir susirinkimams vesti.

To paties sekmadienio vakarą Roselando liet. parapijosDANTISTŲ

i tą ir kunigą. Suvažiavimui pi- 
■rmininkavo Georgetown’o uni- 
Į vęrsiteto dantistą mokyklom 
[dekanas dr. W. N. Cogan’as.

MUKDENAS, gt. L — .Ja
ponai praneša, kad Čingcovo 
miesto apylinkėse sutraukia
ma gausi japonij kariuomenė. 
Kai kur kinai yra nukapoję 
telegrafų laidas.

PRADĖJO PASKUTINI 
POSEDJ

i

'Išalkusių darbininką būrio
žygiavimas Washington’o link' svetainėJe įvyko gyvas, šaunus liet. kat. spaudos vajaus va-
buvo sutrukdytas Hammond’e. karHS- .ch°™S ir. kel.eta.s .vietinhl dainininkių padai-
rp ... .. , . navo gražią damą. Ritosi dvi ristiką poros — kiekvienoj lie-

enai jie norėjo sukelti de- tuvig su lenku Lietuvių vaikai net labai garsiai reikalavo 
monstraeiją. Policija garstv- lenkus aplamdyti, ir Bancevičiui paguldžius lenką ristiką, 
eią bombomis juos išblaškė. ovacijoms nebuvo galo. Šios įdomios programos tarpais apie 

spaudos reikalingumą ir svarbą išeivių gyvenime įdomiai kal
inėjo kleb. kun. Paskauskas, kun. Mačiulionis, P. Jurgėla ir 

I T. Sakalas. Taip pat buvo nemaža parduota leidinių, “Drau- 
' g°” pikniko tikietų ir gauta naują “Dr.” prenumeratorių.

Tie visi faktai rodo, kad Ana. liet. kat. visuomenė supran- - 
ta ir uoliai remia savo reikalus. Iš gražią darbą bus gražią 
vaisią.

Energingai tęskime savo darbus toliau!

NEKIRPS TRUMPAI 
PLAUKŲ

fš Jofieto katėjimo paskelb
ta, kad ateity kaliniams galvą 

; Nutarta 1932 m. suvažiavi- ! plaukai nebus plikai nukerpa-( 
mą turėti Boston’e, Mass. 1 mi, kaip ligi šiol buvo prakti-j 

(Federuotoji šv. Apolioni-! kuojama.
jos gildija yra kataliką danti-į -----------------------

LONDONAS, lapkr. 30. - 
Šiandie prasidėjo paskutinis 
posėdis Indijos reikale. Gal 
šiandie bus užbaigtas.

APGRIAUTI NAMAI

HAVANA, Kuba, lapkr. 30.

stą organizacija). ŽUVO DU KINAI

NURODYTA MELSTIS DEL 
MOTERYSTES SA

KRAMENTO

VARŠUVA, lapkr. 30. — 
Lenkijos seime radikalai at
stovai nori pravesti civilinių 
sutuoktuvių ir išskyrimų (di- 

,vorsą) įstatymą. Tuo būdu no- 
j rimą paneigti Moterystės sa- 
jkramentą.

Kad apsaugoti katalikus 
nuo tą radikalą spąstiį, Kro-

Kiną kolonijoj, Chieagoj, 
sekmadienio vakarą kinu

i
tarpe kilo peštynės ir šaudy- Į 
inasis. 2 kinai nušauta ir 1' 
sužeistas.

LIETUVOJE
—

KLAIPĖDIŠKIAI GAUS IŠ 
VOKIETIJOS KELIS MI
LIJONUS APDRAUDI

MO PINIGŲ

j Lapkričio 20 d. Berlyne pra 
i sidės naujos derylios tarp Lie- 
į tuvos ir Vokietijos dėl seno

Spaudžiami asesoriai pla-’ gin"° aPie įskaitymą su Vo- 
nuoja daug mokesčių ąustaty- kifctįja apdraudimo reikalais, 
ti už turimus kapitalo Serus.

nio yra likę punktų, kuriuos 
paliestosios valstybės nėra dar 
net pradėjusios įvykdyti, ypač 
kas liečia pačią Vokietiją. Jie
ms nesimpatiški ne tik atski-- 
ri tos sutarties punktai, bet , 
ir visa sutartis, ypatingai, kai 
reikia pinigus mokėti.,

“D. N.”

UŽ ŠERUS MOKESČIAI NAUJI DARBININKAMS 
ĮSTATYMAI

Tuo būdu siekiama sumažinti
Derybose dalyvaus ir p. Ma
cys, Klaipėdos krašto apdrau-

sekė fašistą sąmokslą, kurio *riauti buvusiojo slaptosios 
tikslas buvo sugriauti gyvuo- j P°bcij°s viršininko D. Ferrei- 
jančią tvarką ir įvesti dikta- ro namaV
turą. Apie 120 įtariamą asme-į 
nų uždaryta vietos militari-į

— Bombos susprogdinimu ap- , , . , , . ~1 1 kuvos arkivy skupas kunig. Sa-
pieha visiems^ kunigams nuro-
dė po šv. Mišią kalbėti atitin
kamą maldelę.

niam kalėjime.
NORI PALIKTI TAR

NYBOJE
PONTIFIKALINE KO

LEGIJA

IŠVYKO DVIKOVON

SANTIAGO, Cili, gr. 1. — 
Pemvijos kariuomenės gene
rolas Pedro Martinez’as lėk
tuvu išskrido į Peru respubli
ką. Tenai jis nori turėti dvi
kovą su išrinktuoju tos respu
blikos prezidentu, leit.-pulk. 
Cerro.

KOVOJA PRIEŠ ANGLIJOS 
MUITUS

IjONDONAS, gr. 1. — Čia 
vieši Prancūzijos finansų mi
nisteris Flandin’as. Jis atvy
ko kovoti prieš Anglijos aukš
tuosius muitus.

mokesčius už nekilojamus tur-|(^m<> is^a*kos direktorius, nes
tus.

6 ASMENYS ŽUVO

! Klaijiėdos kraštas ,iuo klausi-

Vyriausias darbo inspekto
rius rengia du naujus įstaty
mus; įstatymo projektą apie 
priverstiną draudimą nuo ne-

! mu yra užinteresuotas tiesio- laimingi) atsitikimų pramonės 
giniai. Vokietija privalo Lie- įmonėse ir antrą apie preky-

WASHINGT0N, gr. 1. —
J. Valstybių viceprezidentas 

Curtis’as pasakė, kad jei res
publikoną partijos suvažiavi-

Foss Park gatvėje, Nortli 
Chicago, traukinys sudaužė 
automobilį. Žuvo važiavę 3 
jaunuoliai ir 3 mergaitės.

tuvai, Klaipėdos kraštui grą
žinti apie kelis milijonus, kir

bos įmonių ir įstaigų tarnau
tojų samdymo ir atleidimo są-

rie savo laiku buvo sudėti klai- lygas. Tais įstatymais labai

COLUMBUS, O. — Šio kra 
što apaštališkas delegatas Jo 
Ekse. Fumasoni-Biondi Pa-

. baubų dieną Worthington’e,
nras ateinančiais metais iš gia? pafiventino naujQ
naujo statys jo kandidatūrą į pontifikalinę Jo8efino (Jose. 
\ iceprezidentus, jis sutiks. phinum) kolegiją, kurią lanko

NORI PIRKTI MEDVILNES

VERA CRUZ, Meksika, la
pkr. 30. —. Japonų firmos ta
riasi nupirkti nemažą Meksi
kos medvilnės kiekybę, matyt, 
sprogstamajai medžiagai ga
minti.

įvairių tautybių studentai.

ANGLIJOS PARLAMENTE 
YRA 22 KATALIKAI 

ATSTOVAI

LONDONAS. — Naujam A 
nglijos parlamente yra 22 ka
talikai atstovai.

Apygardos teisme šiandie 
ir vėl atnaujinamas uždarytų Sunkiai serga įžymus kata- 
Bain ’o bankų turtų ieškojimas, likas turtuolis E. Hines.

NEGRŲ PROTESTAS

pėdiškią apdraudėją į vokie
čių socialio apdraudimo kasas. 
Derybos tais klausimais eina 
jau huo 1929 m., bet Vokieti
ja savo laiku tesutiko sumo
kėti tik 1 milijoną markių (tt- 
pię 2,5 inil. litų) ir prie susi
tarimo neprieita. Dabar, po il-

Pietinės Chicagos dalies ne
grai turėjo susirinkimą. Pa
daryta protesto rezoliucija dėl 
policijos žiaurybių su negrais, gcsnio laiko, derybos vėl a tai-

________________ į naujina ir tikimasi kaip nors
susitarti. Juridiniai derybų 
reikalas išvedamas iš Versalės 
sutarties 312 straipsnio. De
rybų formalus tikslas sudary
ti Lietuvos — Vokietijos so
cialio apdraudimo atsiskaity
mo sutartį, betfaktinai svarbu 
išgauti ir tas milijonines so
mas, kurios mums priklanso. 
Kaip matome, dar dešimtmet) 
po Versalės sutarties sud&ry-

užinteresuoti tarnautojai. Da
žnai būdavo, kad ir savinin
kams be šio įstatymo būdavo 
sunku kovoti su nepadoriais 
įstatymais. “D. N.n

BOMBUOTA DRABUŽIŲ 
DAŽYKLA

Chicago majoras turi pasi
tarimą su bankininkais. Nori 
gauti miestui reikalingų išlai
doms pinigą.

PLATINKITE “DRAUGĄ*1

Susprogdinta bomba ties Ci
ty Dye įstaiga, 3010 W. Lake 
gat.

Ashland gatvėje, arti 45 ga
tvės, gatvėkario suvažinėta ne
žinoma apie 40 m. amž. mote
riškė.

Z

ORO STOVIS

CHTCAGO IR APYLIN
KES. —, Numatoma saulėta 
diena; šalčiau. Vakar rytą Že
miausia^ temperatūra buvo 36 
laipsniai

k
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"DRAUGAS”
Ifeelna kasdien, liakyrus aekmadteniua

PRENUMERATOS KAINA: Metame — *«.M. Pu
sei Metų — |1.60, Trims Mėnesiams - **.••. Vienam 
MOneatul — 76c. Europoje — Metams 17.00, Pusei Me
tų — 10.00, Kopija .0*0.

Bendrartarhlams Ir korespondentams raštų neprų- 
tlna. Jei nepratofna tai padaryti Ir aeprislunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo limo Iki 11:0* eal.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

tautiškoje dvasioje ir rengiami mūsų visuo
menės vadais, be kurių jaunoji betuvib kar
ia Amerikoje savo tautybės negalės išlaikyti.

♦ 3.
Kadangi kolegijos įsteigimo pradžioje 

reikalinga skubi medžiaginė parama, dėl to 

seimas mato reikalų atkreipti lietuvių visuo

menės dėmesį, kad netrukus visose lietuvių

kolonijose įsisteigtų kolegijos rėmėjų skv- mųjų parapijų lietuviai. Sunk 

riai, ypač lytinėse valstybėse, kur kolegija! mečiu nerasdami fabrikuose 

įsteigta. Kolegijos rėmėjų draugijos centro i darbo, jie atėję padirbėti ko-'

“DRAUGAS”
UTHUAN1AN DAILY FRIEND

Publlstaed Daily,, £xcept Sunday. 
8UMSCR1PT1ONS: One Year — *6.00. Slz Montb*

— *6.60. Ttaree Montks — 02.00. Onr Montb — 76c. 
Bpsope — One Tear — *7.00. 8H Montks — *4.00. 
Cepv — .Olo.

▲dvertislng in "DRAUGAS" brlngd best resulta 
▲dvertislng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Ciicagc

Kun. ▲. Petrauskas, M. I. C.

SVEČIUOSE NAUJOJE LIETUVIŲ KOLEGIJOJE 
(THOMPSON, CONN.).

(Tęsinys) ginamos ir mylimos fc»t. Ber-

Pasirorio, vyrai esą išbarti- liar(li&kės šuny veislės.

Koks jis grąžtus ir kartu

iadidus šunelis! Tikras šunų

, -.i i , s i • • i • i i i į^iadnės ‘‘gentlenuMias”. jįs

valdvba prašoma ko greičiausiai tuo reikalu, legijos naudai, koks jų <lide 1 . .
-i,. * • t* -i j^^gfcta su žmonėmis drau-

pasirupinti, kad kolegijai butų teikiama sis-1 lis iiatriotizmas ir savų reika r-
, . , v - • i j - -J, r Kur J° mylimas šeimi-
tenunga ir nuolatine parama ir kad si musų lų supratimas! Bepigu su to-! 1 mnkas eis, ar važiuos, Džj
mokslo įstaiga galėtų netrukdoma 

plėstis ir siekti savo)kiluių tikslų. -

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMO NUTARI 
MAI.

ni už savo kvailų drąsų už
mokės!

St. Bernardo iuo

Jie yra vadinami St. Ber

nardo šunimis dėl to, kad šis 

šventasis pirmus juos panau

dojo Alpių kailiuose sužydu

sioms ar kur į prarajų (pra- 

U žsišnekėjau apie Džyną, pultį) įkritusiems keleiviams 

dėl to, kad jis priminė man! gelbėti. Tūkstančiai įvairio- 

daug gražių atsiminimų apie Į kalbomis yra piirašvla 

šios veislės šunelius, kuriuos visokių gražiausių apie šiuos

žmogaus

regėti a-!šunis istorijų. Kai kurios Iii

istorijų yra tokios gražios

Pas mus Lietuvoje, arba net ’r .iundinanidos, kad be asa-

šičia Amerikoje, St. Bernai- ro> ne8*li JU skaityti.

diškiai šunes retenybė, jų Vieno tanelio, Džyno gimi-
tėvvnė — Šveicarija. Tenai ne; niečio, istorija.
rasi beveik tokio ūkininko, i . .

Hveicanjos sostinėje Berno

teko man pačiam 

knygose skaityti.

veikli, i kiais žmonėmis, kurie ne šilai 

žiuri j

aiškiai supranta,

......................................... .. , , qas būtinai eis paskui, h- vi

lomis zaur. , Kolegijos turtų, su,)met rįmfas
ituri eina, tai

■ i . . ’* ;tik. grikšt /— grikšt koja už
svarbų tai visų lietuvių turtais ir iiel-IKT • ,

... • • * • i . - 1 t'°l°b- Aepasiskubins, nesivė-
nas. Alus visų tai garbe* ir vi- į

! lx t

Kadangi spauda vaidina labai 

vaidmenį kolegijos lėmimo darbe, tad sei

mas prašo mūsų laikraščių redakcijų ko daž

niausiai rašyti apie šį svarbų mūsų visuome

nės reikalų. Seimo dalyviai iš savo pusės pa

žadu tokius laikraščius remti ypatingu rū

pestingumu. Žinodamas, kad dienraštis “Pr

kuris neturėtų vieno arba net! .

......... ,mieste galima matvti mūzic-kelių šitokių sūnų. Jie uki->. . ~ ... *
... .. . . ...... įjuje rodomas iškimštas dide-

mnkui artmuausi padėjėjai, j.
• • no St. Bernardiskio suns kai 

Naktį, kai ūkininkas ilsisi,! .
. .. lis. Štai kokia graži apie ta
sūnelis* saugoja jojo dubų iri . . .

reikalais. Ačiū Dievui,, atsi- I 'turtų nuo blogi) Janonių. Sau-\Un'?,a 1 kUS1 žmonių taipe

randa tokių , kilnadvasių tau-į ^ifkam jis nieko nedaro, lė vos patekėjo, ūkininko šei- Novija pasaka,

tiečių nemaža, tai ir vra viL neužkųbina. ypač jismyna karves uamilžo — šu- Jis

si, kuo gab'Mlami tflrime jų |<ur 

uiti, jos reikalus laikyti savais, j>įvnas

nesiduos suviliojama •. 

jo šeimininkas, ten ir

buvęs viename vienno-
JLaugas” daug vietos Užleidžia kolegijos rei- ) ties, kad nežūsime! 

kalams ir kad jis, šiemet švęsdamas 15 metų 

sukaktį kaip dienraštis, daro vajų, dėl to'

labai mandagus su žmonėmis,1 nelis, žiūrėk, per kalnų jau;lyne vartojamas nuo jaunų

Pasikalbėjęs su vyrais, sužl-1 

įlojau, jog visi .šie arkliai, vi

kur

nais

e jam atrodo “gentlemu-! n- veža tam tikruose ratukuo dienų paklydusioms žiemos

’’• Star * * • 1 .v . I
svariai apsirėdę, įssi- se pienų į pieninę. Jam ne- metu kalnuose keleiviams gel-

Praėjusį sekmadienį įvyko penktasis 

Lietuvių Kolegijos rėmėjų draugijos seimas 

kuriame labai gausi dalyvavo atstovų,

•svečių ir kuris pažymėtinas aukomis ir nu

tarimais. Šis seimas pareiškė lietuvių visuo

menės džiaugsmų dėl įsteigtos bernaičių 

kuriame labai gausiai dalyvavo atstovų,

Taip pat buvo aišku, kad kolegijos įsteigė

jai turi ir turės mūsų visuomenės moralu ir 

materialę paramų sunkiame ir kilniame/dar

be.

Štai, svarbiausi ir reikšmingi šeinio nu

tarimai; '

1.

Penktojo Lietuvių Kolegijos rėmėjų drau

gijos seimo dalyviai, 19*31 111. lapkričio 29 d. 

susirink; Aušros Vartų par. salėj, Chicago- 

svarstyti Amerikos lietuvių ateities ^rei

kalų, džiaugiasi, kad’Marijonų Kongrecijos 

pastangomis ir rūpesčiu yra nupirkti geroje 

" vietoje ir gražūs lietuvių*-kolegijai rūmai 

Thoinpsone, Conn. Seimas taip pat džiaugia

si, kad šiais metais ir kolegija jau pradėjo

veikti platesniu mastu, priimdama daugiu.1 I centrui vadovaujant, turi surengti vajų. 'minėti, kalbant apie Thomp- PaPul*tė, ii pirštinę, j Reik pačiam matyti tų bi-

seimas ragina visus rėmėjų skyrius ir vei_! žiniai ir pakinkiai pirkta kar i?aoluę‘ APskai'ėHų Džynas tai reikia suaugusio, didelio pa -lieti. Kiek jis jų išgelbėjęs per 

„ui.,,..,: .... 1 1 t? *' iaii nomūu'J'u„ Pu...•_  ■ ik .... ±......... ,kėjns aktingai tame vajuje padirbėti. 

5
tu sn visa posesija. Arkliai e-

jau nemėgstąs. Pasirodys kie 'dėjėjo — užtenka jam ir įna

me nemėgiamas Džonui tino- žo vaikiuko. Jam net smagiau 

jaunu velžiku. Juk juodu 

riausi bičiuliai. Atliekamu

. • . . , , , Hų jau ne visai (jaunučiai. Vie-. ... , .

Semias pritaria centro valdybos ir reika- . . . .. .. . .gu^, tuomet jis darosi basus: su i
, , . . . , .. I nam, kaip jie. spėjo, bus su- ; , - . i J
iii vedėjo sumanymui lėmėjų draugijos oi . » A . 1*'° Moras balsas, it urmus- Lerii

. J . . . įvirs per trys dešimtys mete-Į . . . .
metų veikimo sukakties proga surinkti visų! ’ .. mas, pasigirsta visoje apylin- inuo
, , ... , , , l hų. Kitiems kiek mažiau, bet
kolegijos rėmėjų vardus į viena bendra knv-, . .. . . .

. . , . .. I,.. ’. ir jie viso ko jau mate ir ra
gų. o jų atvaizdus bei trumpas biograiijas j .. ‘

' r gavę. Negalimas, rodos, daik-

albumų.
a.

Seimas, aptaręs kolegijos rėmėjų organi 

zacijos reikalus ir nutaręs su dar dideMi?

energija dirbti kolegijos gerovei, nuoširdžiai, i 

sveikina Šv. Marijos Lieriivių Kolegijos ve-'

! tas, kad arklys tokios senat- 

1 vės sulaukęs, o galėtų dar taip 

j gražiai atrodyti ir tiek daug 

pavežti, kaip kad šituos Ve-

dėjus — kun. dr. J. Navickų, kun. J. Jakai-; 

tj, ir kitus, kurie dirba sunkų, reikalingų

mačiau.

Senasis Džynas.
i ..

Paskui pirmų j į vežimų se

iJgų 15 metų savo gyvenimą! 

Kai tik didžiausias lauke vie 

sulas, kai sniego pusnys lip

do keleiviui akis, šunelis jau 

darbo metu abu bėgioja nerimsta, jau prašosi išlei- 

kėje, o dantys? — Neduok Į— laigo po pievas ir kalnus, džiamas lauk. Geri vienuoliai 

Ibe’.e kam į juos įiakliūti! 'abu siaučia — linksminasi. Ir;netrukdo gyvulėliui gero dar- 

JJžynas tačiau nesiskubina

dantų leisti ,į ęlarbų, ypač jei 

jis turi reikalų si. mažais 

nieko neišmanančiais

dabar pienų vežti koks sma- bo dirbti; pririša jam po kak- 

gurnas; į kalnų šunelis nepa- lu mažytį vyno bertainiukų ir 

jėgia, tai vežikas jam iš pa išleidžia lauk.

vaikė- kalos paxleda, pastūmėja. Už

Hmis Kai vaikiščiai ima jj er- važiavo į viršukalnę — tai 

j zin: i, tai jis tik p ibėgęs stuk pats smagumas. — Dabar, jau 

utėlės su snukiu taip smarkiai, mažasis mano lūčiuli. lipk ir tu 

kad

P ‘: 1 •
: i-.c ras

Šis dabar atsidėjęs uodžiu, 

ar neulžuos kur žmogaus kai

nuose? Pastatęs ausis klau-

.. . . „ , - , . sosi, ar nenugirs kur' pagal-
vaikui du,ig.au pereina | ratuku., lėksiu , pakalnę Saukiant( Valandėlę iv- 

kultūriškų ir tautiškų darbų, nuo kurio tiek kė aidelis gražus, geltonais)1™ įkabinėti s-11 Džyną. žaibo greitumu!.. Ir lekia, ak paga;-au metasi šu*0.

daug pareina tautinė mūsų ateitis Amerikoje. garbiniais pasipuošęs, St. I tai nemėgstųs. Var'menyse ugnį skildami,.galvo- ^ . kur nugirdo ar sū

I’ernardiškis šuo. Kaip vėliau į1’’*” ueatyai'8'iam ar peruaug) trukeįais... Koks smagumas! uo<^ neiaį,„ę esant Per snie- 

.Reikalingam kapitalui surinkti, kolegiios anžiBOjalu 4^ 4mvo vardu!f šunyf*i:‘S • kuris iš- Juokiasi vaikiukas, šunelis gQ pViX„ks, pa kriaušiais krū-

išlaikymo reikalams seimas numato Š4as prie- jjžynas. Kad JhZ ir nebūtų iš s^kti su Dižynr.!linksmai vinguliuoja uodega nųi tanku’inynais< nieko ne

nuneš: |t_ a„„„ ki.:š:ts jokio tokiems vėploms pa ii r glaudžias prie jauno savo paįsydanms; kkia §uoliu
tos garsios sūnų gimines

1) Visose kolonijose įsisteigę skyriai, vis"dėlto būtų vertas pa- ^kaiįėjimo neturįs; tuoj už bičiulio...

mokinių ir praplėsdama savo programų. 

Atsižvelgdami į tai, rėmėjai pažada kolegijai 

pasidarbuoti padvigubinti energija ir tikisi, 

kad visa plačioji Amerikos lietuvių visuome

nė sustiprins savo materialę ir moralę para

mų šiai lietuvių tautinei tvirtovei Ameriko

je. Seimas reiškia gilių padėkų Marijonų 

Kongregacijai ir nuoširdų sveikinimų dėl 

kolegijos įsteigimo ir jai tinkamos patalpos 

nupirkimo.

2.
Atsižvelgdamas į tai, kad jau įsteigta

2 Skyrių valdybos turi susitarti sn gerb. <on’.h (k.| savo gražumo it Plukus nudulkino ii baigta, čiuliavimų šveicaliečiu-su sa 

kunigais klebonais ir visose lietuvių bažny- sumanjngUmo. Juo labiau, ’,ei kas J^tbėgs Į pagalių, 'vo šunimis, tai tik tada gali 

<iose padalytų įinkliaių pei kurių nors s\. kad jį^ vra labai visur brau- būtinai anas diųsuolis mirti- ma suprasti šito suns vertę, laimingasis 

Marijos šventę, nes kolegija pavadinta šv. . —........................................ ..............■_

Jis

kol suranda kur įkritusi j 

liuobę pusiau sušalusį keleivi.

Tada jis atsargiai leidžiasi 

gilyn i duobę, kur guli ne- 

Atkasa nuo jo

Marijos vardu ir pavesta jos garbei. Seįmas 5) Kiekvienas labiau .pasiturįs lietuvi 

visiškai pasitiki, kad mūsų dvasininkai pri- turėtų tapti kolegijos rėmėjų draugijos ani- 

tars šiam sumanymui, nes kolegija įsteig- žinuoju ar garbės nariu.

tam, kad palaikytų Amerikos lietuviuose Į g) RaSant (testamentus), ne-
Katalikybę ir tautybę. pamiršti užrašyti dalį kolegijai.

3) Kiekvienas skyrius turi bent kartų . , ,
. ' , . , , . 4)1 kolegi.ios rėmimo darbų įtraukti

metuose surengti kolegijos naudai kokį nors , . ... .
... , .. - . mūsų protesijonalus ir biznierius.!

išvažiavimų piknikų, vakarų ar kitokių pra-

" ,nt I- • e- 11 I, I* TA 1 •• Rraileda i ji kvėpuoti.
10) kreiptis į A. L. R. k. kederacijos .. .
...... .... .. laižyti jam rankas, burnų, no

> aldvbų, kad ji padėtų surengti 1932 m. div _ , A.
, .. « r . -r -o liedamas atšildyti sustingusius

delj vajų. j» , . v.. • .•;jo nanus. Jei šitaip negali-
11) Rėmėjų skyriai turėtų tapti garbė.;Pagelbėti, tai visu savo kū-

nariais. atsigula išilgai ant apnii-
12) Kap. P. Jurgėlos paskaita “Ameri- r„aio ir tokju Mdu Ji|(lo

pilna lietuvių kolegija ir įgyti jai tinkami mogų. S) 1932 metais darbo turintieji žmonės

rūmai, Lietuvių Kolegijos rėmėjų seimas 4) Į Kolegijos rėmimo darbų turi būti tirėtų skirti kolegijai vienos dienos uždarbi, 

ragina tėvus leisti savo sūnus į šių mokslo įtrauktos visos mūsų organizacijos ir draugi 

jktaigų, kur jie l>us auklėjami tikybiškoje ir jos.

9) Rėmėjų skyriai turi rengti ekskursi

jas į Tbonipsonų, Conn. kolegijų aplankyti.

... ............. ..... m linu J1HIWHF ■ —-- -a-ig...!

I kos IJetuvos ateitis”, skaityta 5-tam seime, 

į turi būti sunaudota kaipo medžiaga šios dr- 

jos ateities darbams. t

13) kur tik yra bent trys rėmėjai arti BEIKITE VISUS BIZNIS 
viens kito, jie gali įsiregistruoti centre kuųj RIUS KURIE SKELBIASI 
rėmėjų skyrius. ‘DRAUGE”

(Bus daugiau)

Kum. Pr. /. Vaitukaitis.

ŠVENTASIS BERNABOAS

kuri iš 

ir giii- 

Tokiame

Šiais olėtais sukanka lygiai vienas 
Aintiastis nuo to laiko, kai Popiežius Pi 
jus VIII paaukštino šv. Bernardų Kata
likų Bažnyčios Daktaro garbe; ta proga 
aš ir skiriu šį straipsnį toms svarbioms 
šventojo sukaktuvėms paminėti.

— Autinius
Šv. Bernardas gimė 1099 metais 

senovinėje Uontaino tvirtovėje, 

aukšto žvelgia į Dijono miestų 

žias Burgundijos apylinkes,

gamtos kampe Bernardas išaugo skaistus 

ir žavus jaunikaitis, sujungdamas savy a 

ristokratiškų pamėgimų ir turėdamas 

meilės prisirišimų prie to visa, kas buvo 

g raižui ir dora. Jo tėvas Teze linais ir jo 

motiųa Alėta abu buvo kilę iš Burgun

dijos aristokratų. Taigi, Bernardui buvo 

skirta, savo gimimu ir talentais, siekti 

aukštesniųjų mokslų. Savo jaunatvėje jis 

buvo gražiai krikščioniškai išauklėtas ir 

dvasininkų mokytas Katilonoje.

Atėjo laikas, kad jaunikaitis Ber- 

1 nardas atsidūrė gyvenimo kryžkely. Jis 

turėjo nuspręsti, pasirinkti pašaukimų ii 

nuspręsti, kokio gyvenimo imtis. Jis pra

dėjo stropai nagrinėti save ir spręsti į- 

vairius klausinius, kol beveik neįsivai** 

nusiminimau. ir visai nenuostabu, kari 

taip buvo atsitikę jaunam Bernardui. 

Mat, nepkjM'astas jo troškimas mokslo, 

žymėtina socialinė jo padėtis, aukštieji 

jo bičiuliai, ryškūs jo talentai ir noras 

įsigyti garbės vaizdžiai atidengė jam 

progas rudenis džiuguliams, davė presu- 

ižo ir privilegijų pasirinkti smagų ir gar

bingų gyvenimų pasauly. Tačiau jo sųži- 

nės balsas ir Dievo balsas stabdė jį pri 

siiinti tokį gyveninių. , Ir jame užvirė

l>ai#i vėlaus kova.

Vienų dienų kelionėje, išvykęs ap

lankyti savo brolius, esančius Giamės 

le Bato tvirtovėje, Bernardas įžengė baž

nyčion. O, kaip maloniai Viešpats kalba 

nusižemiausioms ir klusiiioms sieloms! 

Ir atrodė jam, lyg V’iešpats jam tarė: 

‘‘Ateikite pas mane visi, kurie vargstbte 

ir esate apkrauti, ir aš jus atgaivinsi d.

Traki ta ant savęs mano jungų...* taip jūs lino trisdešiint kitų aukštesnės už jį kil- 

1 asile savo sieloms atilsio” (Mat. XI, 28 j mės jaunuolių (tarp kurių buvo ir pen- 

—- 29). Kai Bernardas apleido bažnyčių, ki jo broliai) įstoti kartu s« juo į be

lai jo širdis buvo nurimus, jo pasiryžimai veik nykstantį tuo laiku cistersi.jonų or- 

sukurti ir jo gyvenimas ateity išspręs- deno vienuolynų Šitoje (Citeaux), 1112 

tas. ' . metais. Viso to pasekmė buvo ta, kari

Bernardas iš tikrųjų stovėjo gyveni- ' vienuolynas gavo naujų jėgų ir praliejo 

1110 kryžkely, tačiau jis nusigręžė nuo ) iš naujo gražiai gyvuoti.

Unksmaus ir dšiugulingo gyvenimo sma- ' Tikrai! Tačiau to visa gražios pa- 

gunMĮ ir su pasiryžimu leidosi į kelionę ?ekniės siekė dar toliau. Bernardo, kuris 

į Šito (Cfteaux), kur buvo cįstersijonn

ordeno vienuolynas. Jis troško tapti 

vienuoliu, nes jo kilmės Ižmogui, su gera 

valia, tyra intencija ir Dievui padedant, 

kaip jis pats vėliau pasisakė: ‘‘žmogus 

veda skaistesnį gyvenimų, rečiau nupuo

la, greičiau atsikelia, rūpestingiau tvar

kosi, būna gausiau palaimintas malo-

ieškojo Dievo ir kuris dėl Dievo meilės 

išsižadėjo šio pasaulio, visa Bažnyčia ir 

pasaulis šaukėsi. ‘‘Pilkas vienuolis 

su šviesiais plaukais ir barzda”, — rašo 

Weiss’as savo ‘‘Pasaulio Istorijoje”, 

‘‘buvo kunigaikščių patarėjas ir karalių, 

vyskupų ir popiežių patarėjas; iš vienuo
lyne sienų jis vairavo pasaalį. Uždavi-

nėmis, gyvena ilidesnėje ramybėje, mirs- nys jo gyvenime buvo tikėjimu sujung

ta laimingesne mii-tiui, greičiau lieka ty- Į ti Kmupų ir jų sustiprinti prieš islamiz- 

ras nuo nnsikaltimų, ir pagaliau įgyja ->ių. Jo balsas privertė Europos karalių* 

garbkigesnį atlyginimų danguje.”

Tas, kas buvo gera ir kilnu jam pa

čiam, argi nebūtų taip pat gera ir ki-

tieina? Tokiu kilniu savo pasiry&mu ir j« nuožiūrai antipopiežius Viktoras pa 

savo įtaldogomo dėka Bernardas puška- vedė garbinguosius simbolius; jib šutei-

Klausyti popiežiaus Inocento II, o ne 

J Anakleto; je iškalbingumas sujaiuliįvi 

i Palus pakilti prieš pastarąjį (Anakletų);

kė Konradų su imperatorium; jis nugu

lėjo erezijas; jo *žodis siuntė šimtus 

tūkstančių kariauninkų į Orientų. ”

Šv Bernardas teikia mums savo gyveni
mo pavyzdį.

Argi 8v. Bernardas neturi mums aie 

ko tokio ir šių dienų laikams! tikrų

jų jis turi ir tai daug reiškiančio. Pn- 

gerldant Dievo šventuosius, pats Sv. 

Bernardas dažnai nurodydavo savo klau

sytojams tris punktus, būtent: šventojo 

mokymų, jo pavyzdį ir užtarimų. Kaip 

gražiai ftv. Bernardas apibūdino kilus 

šventuosius, taip gražiai galima pritai

kinti ir jam Įmčiani: Pascit vita, pase it 
(C'oetrina, pascit et interccssione. — Jis 
teikia mums savo gyvenimo pavyzdį, sut

virtina mus savo mokymu ir gelbsti mu

ms savo užtarimu.

(Bus daugiau)
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“Draugo” Vajus įsisiūbuoja
Roselande vakaras pavyko.

Dienraščio ‘‘Draugo” jubi-|»ir tuo paremti katalikiškąją 
lė.jinis vajus, neturint sun-'spaudą. 
kiųjų laikų, depresijos, kuri, I Graži programa,
sakoma, jau slūgsta, kad ir “Draugo” vajaus vakaro, 
labai nežymiai, įsisiūbuoja, il’oselande, programą išpildė 
apimdamas visas kolonijas, vietinės dainos meno pajėgos, 
suįdomindamas visus lietu- vadovaujant gabiam varg. p. i 
■sius. Kontestininkai didesni1 Rakauskui. Solo dainavo p-, 
energija, didesniu pasiryži- lės Koncevieiutė ir Lukošiu- 
mu eina į kilnų spaudos pla- te, duetų p-lės Mileriutė ir A- 
tinimo darbų. bromavičiutė; ant galo porą’

dainų padainavo visas choras.
Roselande vakaras pavyko. ■ t Ir J Visų Šventųjų parapijos clio-
Roselande, Ilk,‘pereitą sek-,ra sudaro 100% Amerikoj gi- 

ruadienį vakaras, įvykęs Vi- męs ir augęs • jaunimas; cho- 
sų Šventųjų parap. salėj, pa-iras gerai išlavintas, 
vyko. Nors žmonių nedau
ginusiai susirinko, vienok vn-

KENtUCKY GUBERNATO
RIUS

X Mūsų parapijoje vis kas 
nors veikiama. Buvo bazarė- 
lis, kuris davė gražaus pelno 
parapijai. Rap.

TIEK SUMAŽĖJO EMI
GRACIJA Iš LIETUVOS

Šiemet emigravo daugiau-1 visai suprantamas iš ekono- metų 192, nuo 15 iki 19 metų 
šia į Pietų Afriką — 368, i minės krizės pasauly, kur Lie-j ,59. Nevedusių tarp šiemet 
Amerikos Jungtines Valsty- niva tuo atžvilgiu pasiliko
be? — 253, į SSSR —- 220 as-'kaip kokia sala, kurioj dar ne

emigravusių buvę beveik du 
trečdaliai - 854. Nuo žemės
ūkio šiemet teemigravo tik 348

1 sunku gyventi.
Tnutyfies atžvilgiu Šiemet ! iki 24 ~ 244‘ nuo 25 iki,.

daugiausia emigravo žydų --- ,n‘d'ų 211, nuo .»0 iki 39
855 ir lietuvių — 379 žmonės. ------------------------------------- •-----------------

ini n.

Per pirmus 9 mėnesius i? Amžiaus atžvilgiu daugiausia 
Lietuvos emigravo Į įvairius emigravo šiemet vaikų iki 9 
kraštus užpernai 11,681 as-inietų — 332, jaunimo nuo 20 
niuo, pernai 5,648, o šiemet tik. Šitoks emigracijos iš Lietn- 
L366. vos sumažėjimas, ypač šiemet,

Apskrities teisėjas Ruby 
Laffon, demokratas, išrinktas 
nauju Kentuckv valstybės

Apie spaudą ir jos reikšme R»>*matorium.
gratžią pas-

jininkai nemažai laimėjo, kaitą“ patiekė p. P. .Turgėla, j 
(tauta keletas naujų “Drau- į taip pat kalbėjo ir kun. J. ( 
go” prenumeratorių, pas-iMaČiulionis, Aušros Vartų'

WEST PULLMAN, ILL

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS ZIN0T8, KAD 80 NUOŠIMČIU visų Ilgu
tln"susirgimų

vallmosl.

kleista katalikiškos spaudos, parap. klebonas, 
knygų ir parduota daug Programą vedė ir tarpais 
tikieti). Nors dauge- gražiai kalbėjo,
lis susirinkusių nusiskundė žmones remti katalikiškąją 
blgolaikiu, esą jau metai ir spaudą, gerb. kun. J. Paškaus 
daugiau kaip nedirba, tačiau kas, uolus lietuvių išeivijos 
nei vienas neatsisakė šiuo,'tarpe veikėjas.

LIETUVIAI AMERIKOJE
DETROIT. M1CH.

X Jaunų mergaičių kliu- 
bas, po globa šv. Teresės, ren-

•ę1'" ,,ja gra£ų vakarėli — “bun- 
ragmdamas ,, , .co party parap. salėje gruo

džio 6 d. vak. Vakarėlio pel
enas eis šelpimui skurstančių 

dėl nedarbo šeimynų. Tai 
girtinas darbas.

X Lapkričio 26 d. kleb. 
kun. A. Linkus suteikė krik
što Sakramentą p. Murauskų 

rūpesčiu, gauta sūneliui, kuriam duotas varei žauskienės
kelios dėžės drabulžių bei pus- Jas Clarence Bernardas.

. . . ..v 1 . 1 . 1 bacių iš Šv. Vincento a Pan-J y Parapijos mokyklos mo-
X Muzikai Čizauskai biek-Įpaus iabdarhj draugijos Rytojų seselių kazimieriečių 

lietu vyresnioji seselė Vincenta 
v. . , , ,. , | '’b šeimynoms. Šios draugijos puvo išvažiavusi i rytines val-

gražnn pagerbta svetnntau- afgtovė p> Fackera„ žadėjo stybės Sv> Kazimiero seselių 
..njpioteni tarpe, paskirta di- |r ateity rūpintiSj kiek galė-nauj0 namO apžiūrėti. Šiomis
le ore pne atioic Wo- flam^ lietuvh} bedarbiais. dienomis, sės. Vincenta grižo 
mens League organizacijos, j . ~ .
, .... 1AAAA X P-mos Cizauskienės na- atgal pas mus.kuri vienija arti 10,000 Mielu- Į t

i j. i.- i a vi • . linuose ivyko susipažinimo vagan valstvbes katalikių mote- ’ , ’. . !
K • • T) L • įlandėlė, į kurią buvo sukvies-,ru bei merginų. Pravartu pn-'

• * i j *.-* i • - 'ta kelios lietuvės moterys su-'nnnt, kad p. Cizauskiene su-1
, sipazinti su ponia Fackerall. organizavo lietuvių moterų1 r

skyrių. Kadangi dabar turi-1 !?,\yk“n<'Ži’’Jry ,ralo^"'ils 
me mūsų tarpe šios organiza
cijos direktorę, tikimės, mūsų 
skyrius trumpu laiku Išaugs 
vienu didžiausiu.

vieną proga kelia lietuvių var- j iSdalinta neturtingoms 
dą. Art. M. Čižauskienė v ’

sikalbėjimo viešnios linksmai 
išsiskirstė.

Senas žinių rinkėjas.

, — Anglijoj motervs prade-
,'14.’.P?'°Vide."C'Ji'l'la nuloti specialius' žiedus, 

j kaip ženklą, kad jos yra per
si skvrusios su savo vyrais.

gomnės Auxilary metiniam i,, 
bankiete tarp sukviestų svečių ! 
buvo miesto majoras Murpliv, 
vyskupas Gallagber ir kiti. Bu 
lyvavo ir Mot. Są-gos Centro 
pirm. p. M. Čižauskiehė ir 
muz. J. Čižauskas.

X Vietos lietuviams gerai (John BaKdzlunua Bordeo) 
žinoma p. Daumantienė (Ali-j ADVOKATAS
neisville, Pa. lietuvių parap.! 105 W. Adams St. Rm. 2117 
klebono kun. M. Daumanto ir Teiepbone Randolph #727
dainininkės B. Petkienės mo- 2^1 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt #090 
'Tame: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
. „-„.ANČIAI VYRU ir MOTERŲ, kurie 

kentėjo nuo visokių ligų. yra dabar pasveikę var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Sis 
labai Švelnus tonikas yra padarytas Ii 20 skirtingų 
gydančių žievių, Šaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojas Ir kraujo valy
tojas. Ateikite i musų sankrovą nemokamam pasi- 

i « tarimui. Daktaro egzaminacija yra visiškai dykai TaVflM
« kada vartojate Dr. Michael į Ali Herb Tonlc. Arba 

o yJ“!? “J0“-’ Prtiiųidami 60c, o mes prisiusime Jums $1.00 bonką Dr. Michael’s Ali 
DR.'* MK^9yIlį£UŽERBe‘T0NICie‘ n‘ek“’ “““ lDm* ne»Melb«°* Ui p*- 

boakT^^MimAEL^iii. &b-rSN’cS7rupo.m“° Ko,uUo dykal kada perkaU 1

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
4748 M. A8HI.AND 
ĮSOJ MILWAUKEK AVENCE, /

lftt....  vop-en AVENCR
S348 W. S6th STREET

Dienos į
LIETUVĄ
Greičiausi 

Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas iŠ 

HKEMERHAVF.N J LIETUVĄ
Taingi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 

gerais žinomais Lloyd Kablnitiiais Laivais. 
I'žsisakykit vietas pas vietinius agentus, rei
kalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant grei

čiausią patarnavimą

North German LLoyD
CHICAGO

tina) sunkiai serga ligoninėj. 
Linkėtina ligonei kogreičiau- 
šiai pasveikti.

X Nežiūrint nedarbo, šv. 
Jurgio parapijos bazarą žmo- 
r.eliai, kiek galėdami, remia; 
trečią bazaro vakarą buvo pa 
rapijos gražuolių kontestas. 
Išrinkta p-lė Ant. Balkifltė ir 
Pr. Kaminskas. Šis rinkimas 
liudija, kad lietuviai supranta 
ne tik veido gražumą, bet ir 
įvertina jaunimo asmens rim
tumą, nes abu Pranas ir An
tanina yra visų mylimi, švel
nu ir malonaus būdo jaunuo
liai. ’

X Šv. Jurgio parap. choras 
su muz. J. Čižausku, sėkmin
gai atlikęs programą* lietuvių 
bendrovės svetainėj, smarkiai 
ėmėsi rengtis Kalėdų bažnyti
nei programai.

X Šiomis dienomis art. M.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St 
Roogn 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais; Utarn., Ketv.. Ir Subatoe* 
— 8 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887 '

Namų Tel. Hyde Park 8898

A, A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0382

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
8241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0582 

Valandos — 7 tkl 9 vakaif 
Utarn.. Ketv. Ir Rubato* vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarala: Utarn., Ketv. Ir Su-
balog nuo 7:80 Iki 9 1

6200 S. HAL8TED STREET
Tel. Went.worth 1381 ,

Lietuviški
Rekordai

e

PO 35c
3 UŽ DOLERĮ

Pirmą sykį muzikos istori
joje atsitinka, kad Lietu
viški Rekordai vertės 75c 
vienas, O-K ir ODEON, 
parsiduotų po 35c arba 3 
už $1.00.

BUDRIKO didelis užpi
rkimas padaro galimu.

Pianų voleliai-rolės ver
tės $1.00 po 25c.
No. 26083 Greitas Žirgelis, polka.

Neskubėk, polka.
No. 26086 Nauja Polka, Ir Buč

kio Valcas.
No. 26038 Josiu JomarkSlin, gieda

Jonas ButSnas.
Teka Up8 Per Berži

ny, geda Jonas ButSnas. 
No. 26078 Panemunės Valcas ir

Plikas Kaip Tlvlkas. 
No. 26080 UrSdas Malfie Ir Gode- 

l lSs, dainuoja Vanagaitis.
No. 26087 Sibiro Tremtinys, gieda

Juozas Olšauskas.
BemužGl Nevesk Pačios 
gieda J. Olšauskas.

No. 26094 Oi. ftla-Oia, gieda MarS
StrumsklcnS Ir Petrat- 

tls durias.
GanSm Aveles. Strums- 
kienS Ir Petraitis duetas.

No. 26022 Linksmą. Giesmę Mes
Užtrauksim, Mlfiras kva
rtetas.
Sveikas JSzau Glmusis. 

No. 2C106 Mano TSvelis, valcas.
Ar Zinai, Kaip Gerai, 
polka.

No. 26107 Džiaugsmo Valandos,
Mazurka Ir Kralc polka. 

No. 26108 Senelis Qan8 Aveles,

valcas Ir Žaliojoj Glro
ISJ. Sarsevlčlus.

Jos. F. Budrik,
į 3417 So. Halsted St

KA REIŠKIA KATALIKIŠKAS 
LAIKRAŠTIS NAMUOSE?’ ii

Katalikiškas laikraštis namuose tai žmogaus kultūringumo 
reiškinys. “Pasakyk man ką skaitai, o aš pasakysiu kas tų 
esi”, sako patarlė. Dėl to per šį jubilėjinį vajų kiekvienas 
katalikiškas namas privalo užsisakyti visiems metams --

f I DRAUGA 99

Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį visame pasauly 
DEŠIMTYS ENERGINGU KONTESTNINKIJ - llį

Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 
draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio imonę. Jie jums kuogeriausiai patarnaus.

TŪKSTANČIAMS NAUJŲ SKAITYTOJŲ GAUTI

Dar ieškome naujų kontestininkų-kių visose Amerikos' 
lietuvių kolonijose.

VISIEMS SKIRIAMA BRANGIOS DOVANOS!

RAŠYKITE

ŠIANDIE
DRAUGAS99

2334 So. Oakley Avė:
Chicago, IllinoisTelefonas: ROOSEVELT 7791

i
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'gi, gruodžio 5 d. Aštuoniolik- tliat is, Providence went intof 
ko,į bus didelis sporto vaka-*first place by winning three

, games from the ambitioiis būt 
pasiduos unfortunate Gary teani, while

GARY, INI). 
Rūkas 
Sirvinskas

ur
928

Antradieniu, ftruod. f,

ras.
Ar Bancevičius

Cyganevičiui! Ar atiduos vi-f Bridgeport was taking two P. Pažėra 
sus laimėjibio laurus? Paimt-|out of three from West Side, 
tysinie ateinanti šestadienp PROVIDENCE 
\ i si ruoškitės. Rap.

Pajor 
J. Pažėra

1 0 
181 
118 
169 
177 
85q

846 836

167 170 
163 167 
118 134 
103 173 
247 146 
798 799

aeount of 14 maple and the Zaura 200
second by 21. West Side got i 934
the lašt one, and by 121 pins. I BRIDGEPORT

Bridgeport mušt of gotten Lrba 
them angry būt tliat did not Misevich 
save tliein from going into sc Zemb

BANCEVIČiUS VĖL PA
GULDĖ SAVO “NE- 

PRIETELIĮĮ”
KITOS POROS PUBLIKOS

NUOSPRENDIS TEKO 
RULEVICIUI.

Glazauskas kelis syk klausė 
į “Ar jau?” “Ar jau?” Peu 
kiolikai miliutų praėjus, Bau- .

, eevičius, tigro vikrumu, pa-Į 
gavęs Glazausku apsuko, ap
suko ir paguldė. Publika Ban-

ccvičiui sukėlė didelės ova- 1 Bi idgeport 
vijas. Referiu buvo Bagdonas INorth Side 

Tuo vakaras ir

KNIGHTS OE LITHUANIA
BOWLING LEAGUE i Bakutis

Providence 
VV ėst Side

baigėsi.

i
Pereiti) sekmadieni, Visų' 

Šventųjų parap. salėj vėl te
ko matyti Įdomias ristynės. 
Ritosi Rolevičius su Bagdonu 
(Mingėlai neatvykus) ir mu
sų syločius Bancevičius su 
Glazausku.

Pirmoji pora —- Rolevičius 
su Bagdonu — ritosi 30 mi- 
nutų. Pasirodžius jiems “aut 
matraco”, publika manė, ka<i 
Bagdonas, sveriųs netoli 200 
svarų, lengvai apsidirbs su

Rap.

W. L. 
26 7 
25 8 
17 16 
14 19 
10 23 

7 26

Pet. 
818 
758 
515 
42-1 
303 
212

cond place.

WKST SIDE 
i Vaičiūnas 
! Gedrainis

Į Kačinskas 203 150 165
įliasbid 193 -185 151

(Rimkus 162 149 146
159 173 200

Čemauskas 211 189 174 Avon two gailies the first bv žemaitis

\Vęst Side has met up with 
srnne competition. BridgeportI Dobrovalskis

Carpson
Gramont

I \

171
164
169
221
223
948

204
902

190
199
150
208
181
923

205
961

182
137
149
179
192
839

(Continued to-morrow)

CYGANEVIČ ATVYKO 
3ANGEV1ČIUI LAURUS 

ATIMTI.
AR BANCEVIČIUS PASI 

DUOS GARSIOJO 
ZBYŠKOS PUS

BROLIUI?

lias come a

So. Chicago 
j Gary, Ind. 
i Finally tliere 
jehange in the first place in
lour league’s standing and 

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,

I kurios pasaulis per šimtus metų lau- 
l kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
[Moetis yra sudaryta iš 18-kos skirtin- 
1 gų elementų, iš visų kraštų sviet-o 
gilių visokių medžiii aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau- 

; dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
■ šalusi kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
’ visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da

Užgirdęs, kad Bancevičius nežino apie tai.
/ . . Deksnio Galinga Mostis yra tiek

Rolevičių sveriančiu tik 145 Chicagoje vėl pradėjo trium- verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig

sv. Bet pasirodė, kad pasta- i įloti, guldydamas nstin.us ne,jutų taip kaip rašom, pinigus gt-a-
kokios tautos jie bebūtu, žlnala- Parsiduoda visur. * Klauskite 

taip: DEKEN’S NEW DISCOVERi 
garsiojo OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT

rojo kaulai lig būrų iš gele- kokios tautos jie 
žies sudėti, ne veltui jis per l'rank Cyganevič,
20 m. buvo savo svorio ristikų Zbyškos pusbrolis, vienas 
eempijonu. Laikui pasibaigus, riaušių ristikų Amerikos len- 
publikos atsiklausta, kuris kų tarpe, atvyko Chicago^ 
jų šiose ristynėse rodė dau- Bancevičių pamokyti ir jam 
giau galimumo laimėti. Pub- visus laurus atimti. Tos dide- 
likos nuosprendis teko Role- lės ristynės įvyks ateinantį 
vičiui. Referiu buvo jaunas šeštadienį, gruodžio 5 d., Die- 
roselandietis amatorius risti- ;vo Apveizdos parapijos salė- 
kas Grruzdis. ije, prie W. 18 St. ir So. U-

Bet Bagdonas, kuris šiomis mon avė. 
dienomis išlaikęs valstybinius Be šitos poros, tų patį va- 
graborystės kvotimus Bose- karų sutarė persiimti ir Ro
lande, atidarė savo ofisų išė- levičius su Glazausku. Tai- 
jęs publikai pareiškė, jog jis
nieku būdu nemanus Rolevi- 
čiui pasiduoti ir tuojau pakio-, 
jo 50 dol., kad ne Rolevičius 
jį, bet' jis Rolevičių paklos 
ant “matraco”. Kaip ten 
bus, roselandiečiai* pamatys, 
nes tuodu “neprieteliu” grei
čiausiai susikibs West Pull-i 
mane. sausio 10 d.

ge CO
HARTFORD. CONN.

VIDURIUS SUTAISO
VARPOS Arbata yra geriausias 

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

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

LINCOLN LABORATORY 
' 831—8th St

IVaukrgan, III.

Bancevičius Glazausku pa
klojo.

i
Kita ristikų pora buvo Ban Į 

eevičius su Glazausku. Jiedu j 
ritosi iki pergalės.

Aukštas, petingas, išdirb- j 
tais muskulais vyras — Gla-1 
zauskas atrodė galijotu prieš 
Bancevičių. Susiėmus, pradė
jus rankomis ir kojomis ki
tų rakinti, Glazauskui pavy
kus padaryti porų nepapras
tų “head lock”, rodėsi, kad 
jau po Bancevičio. Bet, kaip 
sakoma, šilto ir šalto matęs, 
ne vienų pagarsėjusį syločių 
paguldęs užartuotų kaulų 
mūsų “drapiežnas dzūkas” 
visai nemanė pasiduoti, nors

KAZIMIERAS BUČIS
Mirė lupkr. 30 d., 1931 m., 9.-50 vai. ryto 49 m. amž. 
Kilo iš Panevėžio apskr., l’untašavo parap., Klingių 
kilimo. Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Valerijų po tė
vais Simenaičiūtė, sūnų Kazimierų, marčių Stanisla
vų, 3 dukteris: Alfonsų, Bronislavų ir Gennie, brolį 
VValter ir brolienę Bessie, 2 švogeriu Antanų ir Pran
ciškų Šimėnus, švogerį ir švokerkų Ievų Valančius, 3 
svogerius Tamošių, Kazimierų ir Petrų Šimėnus ir jų 
šeimynas, o Lietuvoj seserį Onų, brolį Juozapų ir švo
gerį Joną Dodari.

Kūnas pašarvotas 5700 So. Morgan st. Laidotuvės 
įvyks ketverge, gruodžio 3 d., iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos - pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapinės. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažjsta- 
mus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę.' Vfoteris. Sūnus, Dukterys, Brolis,'Brolie
nė, Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gralntrius Eudeikis. Tele
fonas Yards 1741.

DOUBLE
ACTING

L

TRIUMFAS
NAUJAUSIOS 1932 RCA VICTOR RAEHO IR 

PHONOGRAFAS KRŪVOJE

Patiurek is Užpakali)
Kų ši radio turi: Synchronized 
tono sistemą 4 screen grid tū
bas, Tono kontrolę, 8 tūbų Cir
cuit, Plačiai illiuminuotą dial, 
Electro Dynamic Speakerį. Pa
darytas parduoti už $129.00, 
dabar tiktai už

Su 8 RCA tūbomis.

£10.00 ĮMOKĖTI

Dykai gyvas kalakutas ar gražus 
suolelis arba elektržkinis laikro
dis.

\
LIETUVIŲ PROGRAMAI:

WCFL, 970 kyloc. kas nedėldieriį nuo 

1 iki 2 vai. po pietų; WHFC, 1420, 

kyloc. kas ketvergą nuo 7 iki 8 vai. 

vakare.

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

3417-21 South Halsted Street

BUDRIK’S REX KRAUTUVE
3343 South Halsted Street

TELEFONAI BOULEVARD 8167 — 4705 /

KpBAKINC
■VviI P0WDER

Tėmyk kelkų gražu
mų Ir jų švieiumo 

išlaikymų.

SAMEMIICE
- “' forover ?
5 40YEA#
25 ounces for 254 ’
millionsof pounds used 

BY OUH COVIRNM1HT

Jos Nieks
Nekviėčia

▲r žinot, kodėl jos nieks 
nenorit JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to risi nekenCia. Išgarga- 
lluodaml so Ltstertne, Išva
lysima burnų Ir užmušim* 
ligų peruS. Vartok kas
dien.

LISTERINE
nu iraus mes
•vhen eoothing lemo lo ueedl

Right from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itchy< 
misery out of moeųuito bites, rasheą, 
and many other skin affiictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdodr folko 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douae it on ivy-poisorihtg. 
Pina plės and dandruff fade when safe, 
antiseptic Zemb is applied. It ra- 
stantly eases razor-emart. AIwayo 
have Žemo nearby ržherevet’ 
Anydruggist. 35c, 60c, |1.»

/ou go.

Buy gloves whh it savęs
Nerelk mokėti 60c. oš 

dantų mostĮ. Ltsterine To- 
oth Pašte gaunama po J5c. 
Tėmyk, kaip gerat JI vei
kia. Jų vartotadamas per 
metas sutaupai fS.OV.

LISTEftftrtT6ČTH PAŠTEV *
25‘

_ ---- :

ItlLLY'S UNCLE

fei ____
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AntTacffenfg, OrnoJ. T, DRAUS A S

Didelis vakaras Sasnauskui Tel. Cicero 6756

pagerbti.
DR. P. ATKOČIŪNAS

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

Ant Jankausko Aptiekos

DAKTARAI

Gruodžio 6 d. (ateirantį sek į rašo galingu “Malda Mari- 
uiadienį) Chicagos lietuviai jai už tėvynę” ir kantuhj 
rinksis į'Lietuvių Auditorijų, i “Broliai”.
Bridgeporte, j vakarų komp. | “Kiksėkite broliai visi,

Vai.: 9-9 Cicero, III.

č. Sasnauskui pagerbti 15 
metų mirties sukaktuvių pro
ga.

Kam miela tėvynė brartgi”.
Tat, eikšekite, broliai ir se

sers, chicagieeiai, į Lietuvių 
C. Sasnauskas gyveno ir ku j Auditorijų pagerbti lietuvi

re tais laikais, kada po'žymų vargonininkų ir didįjį 
“Lietuvų plačių nė žodžio nė

C H I C A G O J E

Tel. Canal 0257 Ro«. Prospect 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
; Gydytojas ir Chirurgas
i 1821 SOUTH HALSTED STREET
i
i Reaidenciia 4(00 S. Arteeiun Av<
1 Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

4 Iki 8:80 vakare

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CH1CAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE .RD.
Vai.: utarninkais, ketvergais Ir pėt 
nyčiotnis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 liti 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 3262

KENOSHA, AVIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: puncdėliais, seredomte ir Bu
bėtomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4060

AK. RĖMĖJŲ DR. CENTRO. Centro pir-ės ponios Nau- iTet Canal 6764 Republic 6»60
sėdienės rūpesčiu gautas Vy-•

------------ tauto daržas. Vienu balsu nu-1
Šv. 1<. A. rėmėjų dr. cen-įtarta piknikų rengti liepos 4' 

kompozitorių, išgirsti dideli tro sus-mas įvyko lapkr. 15,'dienų.

PROTOKOLAS.

Kvietimas j bernaičių ko 
legijos rėmėjų seimų priiin- i 

111. 'tas ir išrinktos atstovės: B.!
I Sus-nių atidarė pirm. p? Bytautienė, M. Gurinskaitė ir Į 

asmenį A. E. Nausėdienė, maldų su- V.-Galnaitė. ,
džianuf lietuvių liaudį. Jis ir" kur>'blI kalbės “Drau- .kalbėjo gerb. sesuo M. .Rita. Sus-mų uždarė pirm. p. Nau 

• - - - - - - redaktorius p. L. Šimu-: Skyrių atstovės sėdienė; maldų suaalbėjo
I 1 skyr. — p. Šedienė; 2 sk. gerb- sesuo M. Rita. Pasimel

siu, ragino pabusti, pakilti.} ,Be to> bus atvaidinta juo-'p Nausėdienė, Nedvarie- sta sergančias narės.
Kai rusų valdžia užgynė lie-įb‘liya komedija. Uošvė į 1R-., p Gurinskaitė; 6 sk. —Į* Nausėdienė, uirm.,
tuviams dainuoti himnų namus’ tylos nebus. Bus ii p Paulienė; 8 sk. — p. Pum-:
“Jau slavai sukilo”, C. Sas-|kBok^ pamaiginimų. ptienė ir Stockienė; 9 sk. —j
nauskas ima mūsų poeto a. a.! Pradžia 7:30 vai. vakare, pp. Reikauskienė ir Šeputi*-1 
kun. Gastaičio žodžius ir pa-Į ' Pupa. ,«ė; 10 sk. — pp. Šliogerienė, j
_____________________—-— —... --------- bani skauskienė, Vaičiulienė;1

GRABORIAL 'jannameči,ij - p-lės ūUitė h •““‘orencijos ratais skyrius
_____________________________ _______________________  Eaohavičiutė; Kat Fed. Cl.i- Huarkiai ™‘kia- Palyginti, to

ll-agos Apskr. - p. Bytautie- W“ trumP“ lalku >“ net ke’ 
nč; centro nare - p. Vaičs- 1,ol,ka vargstančių šeimynų

rašto neleido erelis suspau
dęs (rusų carizmais) spar-
mus.

Č. Sasnauskas matė mūsų 
pavergtų tautų, matė skriau-

L. V. “Dainos” chorų išpil- 1931, 2 vai. popiet, Šv. K. 
dant jo kantatų “Broliai”.! Seserų Vienuolyne, Chicago,
(Solo dalį 
Kudirka).

Apie Č. Sasnauskų

dainuos art. J.

pasiryžo jų žadinti. Jo sukur-|&° 
t i himnai kėlė lietuvių dva-!tls

V. A. Galnaitą rašt.

NORTH SIDE.

X Šv. Vincento a Pauliaus

J. F. RAŪZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE i

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 

vyru, moterų ir vaJtų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius pritina kastlįsnų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais Ir seredouiis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Rlchmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

Tel. Grovehill 1595

DU A. L YUŠKA

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredoinis ir Nedšliomte pagal susitarimų.

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
VAI.: 1-1 ir 6:29-8:19 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vai.: 9*4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v 

Nedėlioj pagal susitarimų

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKŪL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albauy Avė.,

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. ' ' , ” ..u -j '>1 klirieiBS reikėtų suteikti
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano BUVO SKRliyiHS 11 pi 11.11- ■ . ,. . . .

'įas greita pagalba, kreipkitės i jį.
X Vietinis Federacijos sky PaiaP- svetainėj rengiamas di Ofiso Tel. Vlctory 3687

< luskienė sušelpta. Šis skyrius savo šel-
Praėjusio sus-iuo protoko-darb* var“ ir tolia11’ ir

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

Seradomia po pietų ir Nedėldieniais

2422 W. AlAllOUETTE RoAD *Tel. PrOSĮMJCt 1930.
darbu busite užganėdinti.

Tel. Itoosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cliicago

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

OFISAS

TeiefWecanai Ti 1439 S. 49 Court, Cicero, III 
SKYRIUS: 3238 So.,: Tel. Cicero 5927
Halsted Street, Tel.-----------------------------------------------------
Vlctory 4984. į _ , . _

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

kieins reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, lll.

Skyrių raportai. ruošia didelį vakarų gruo į^e^s vakaras, kur bus plačiai

jų dėl “pantry party”. Išrin- t, ... .. . .. ' „ : DR. J. P. POŠKA
, . . ’ . Bus vaidinanias 3 veiksmų dos naudingumas. Nepamirš- 3133 S. HAuSiMi oiREETko atstoves i abu seimus: • . <<1T, ...
Ubd. sųj. ir bernaičiu kolų- “Lbagells’. *"*» kitę visi northsidiečiai tų va 
Kij„s Pranrakass pamatomas ’. karą 5usirinkti.
& J Kiekvienas turėtų pamatyti

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

Antras ofisbd ir Rezidencija
6504 b. ARTEiSlAN A VE.

2 sk. —■ turėjo “bunco par- šį gražų veikalų, kuris pamo-
ty’- kuris l-bai gerai; pavy k„, k(,|ia,s
ko. Išrinko komisijų dėl “pan - ... . , . .reikia eiti, norint pasiekti am-l*Xr rtniH-'V77 IV a+cf/iYrAei i «kn

Bijūnėlis.
| Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Lafayette 6793

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

Office: 4459 S. Califoraia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS”

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

Nauja, graži ko- 
ply?\ dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORTUg

o e i ■ a ■
4603 S. Marshfield Avenue

TeL Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė.
Tel. Virginia 1290

Varde 1138 
Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7SSI

I. J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8418

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

try party 
seimus.

6 sk. daro sus-inus. Ponia 
Paulienė perdavė dvi loto 
knygutę.

8 sk. rengia koncertų.
9 sk. rengia “bunco pnr-j? 

ty” gruodžio 10 dienų.
10 sk. rūpinasi “pantry 

party” surengimu ir išrinko 
atstoves į abu seimus. Jauna-
metės rengia du didelius 

“Thanksgiving” basketus: 
vienų vietinėms seselėms, o 
kitų pasiųs vienuolynam 

Apie Kat. Fed. Chicagos 
apskrities veikimų pranešė p. 
Bytautienė. Apskritis jau 
rengiasi Vakarinių Valstijų 
seimui.

ir atstovės į abu v , .‘ zmų laimę.
D E N T I S T A I

MODERNIŠKOS 
DYKAI DEL

KOPLYČIOS 
ŠERMENŲ z

X Mūsų kolonijos “Drau-, 
go” kontestininkai smarkiai 
varosi pirmyn ir ketina kitų 
kolonijų kont-kus “sumušti”.
J ų darbus remia visi parapi- j 
jonai ir draugijos. Gruod. 8 d.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Ofiso Tel. Vlctory 6 893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Wentworth 3UUU
, Rez. Tel. Stevvart 819]

DR. H. BARION
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. Phone 
Englevvood 6641 
Weotworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

SUGRĮŽO 18 LIETUVOS

DR. VAITOSH, DPT.

Tel. Canal 62.9

DR. 6.1. BLOŽIS
DHNTIgTAB

2201 WEST 22nd STREET
, (Kampas Leavitt 8t.)

Valandos Nuo 9 Iki 11 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare z 

Seredoj pagal sutarti

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisa8 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Ned. ir Šventadieniais 10-1.

DR. A. R. McCfiADlE
GYDYTOJAS ir CllHtURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlhgtou 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2451■fe fell a ^fe ■ ■■■fe ■ ■ AC1. VILČIŲ UUė ACi. ŽYCUZ1C AIDU-

DR. GIUB1IS SEGAL 0B, j. A, BOwui

Boulevard 7629
Henalook 7491

LIETUVIS aktų 

SPECIALISTAS

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų, 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIKIS SC CO.
JŪSŲ GR A BŪRIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ANTANAS MATAS
mirė lapkr. 28, l!»3l'm. 8 vai 
ryte, 15 metų amžinus. A. a. 
Antanas gimė gruodžio 5, 1916 
m., Cicero, III. i

Paliko dideliame nuliuilii.ie 
motinų LiielJij po tėvais Raus- 
taitC. tėvų Antanų. 3 brolius 
Alfonsų, Kazlmhrų Ir Va Iii i- 
jonų ir sesnr) Liudvikų Ir gi-

Kūnas pašarvotas 1526 So.
4 9 V\e. Cicero, l1^

LaidetUVės Įvyks sereduje, 
gruodžio 2 dienų, iš namų 
x vai. bus anyjėtfts ) šv. An
tano pa r. bažnyčių, kurioje j. 
vyks gedulingos pamaldos u? 
velionio sielų. Po pninaldų bus 
nulydėtas Į hv. Kazlmtero kir.ii 
nes.

Nuošir.lžiui k'lefliuue visus 
gimines, draugus Ir ptižysta- 
u us dalyvauti šiose Inhiotuvė- 
•kl.

Nuliūdę Tėvai, Itroliai, Metilo 
Ir Gintini*.

lAidotuvšii'H patarnauja gra 
bortus Įįjudeikis Tel. Yards 1741

- Palengvina aklų jtemplmų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

I tuo, skaudamų akių karšt). Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę Ir tolimų regystę.

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

Rpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

Valandoa nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIU 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

Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER
UETIV19 Akl< UPECIALINTAU

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4; nuo 6—4 

Nedėllomis: nua įe Iki 12.

DR. A. P. KJUURSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 14 ryto iki 8 vakaro

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SBECIJ AUSTAS
Džiovų, Motecų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėllomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 
Rezidencija •

4729 West 12 Pi. Nedėllomis
Tol. Cicero 2888 Susitarus

DR. T. DUNDULIS

Tele. Cicero 1260 .X-Ray

DR. GUSSEN

Re*. Tol. Mldvray 6512

Dfi. fi. 6. CUPLER
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto iki • 
vai. vakare

Nedėllomis ir Serodomls susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, I1L

Vai.:

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenuo 

Tel. Pullman 0866 
Gaaas. X-Ray. etc. ,

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TAS 

Gas Eztractlon
▼ai. 9-9 Ned. 9-1.2 

6RR9 BO WESTKRM AY«.

Phone Henilouk 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti Westem Avė.

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 
Oakley Avenuo ir 24-tas Street 

Tolet. VVlImette 196 arba 
Canal 1712

Valandos: t iki 4 p. >. Panodeltak 
ir Ketvergais vakaro

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas ' 

4631 SU. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 2290 '

VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 iki S vakare 
Nodel. nuo 10 Iki 12 dienų

GYDYTOJAU ir chirurgas 
4142. Archer Avenue

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

o'
Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų Ir naktį
Virginia 0036\____

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 80. MICH1GAN AVENUK 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtųdienlr
■ '■ v-------------------------------

Tel. Hemlock 4799

Rea. Tel. Prospect 96 »*

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6166 8outh Kedzle 
Rez. 6425 80 Callfornta Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kat.

OtLas Tel. Grovehill 0617
Rea 4707 8. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2422 Weat Marųuette Road
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj sualtaruz

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West MarųueUe Road 

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

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal aut arži
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C H I C A G O J E
ŠV. NIKOLOJAUS BAŽNY- į įžymesnių ukrainų kat. dvasi- 

ČIOS IŠKILMĖS. ninku ir veikėjų atvaizdai.
------------- Lietuviams katalikams ma-

Ukrainai katalikai Ųhicago-! jonu matyti mūsų bendratikių 
je turi didelę parapijų su gra- ukrainų kilnios pastangos ir 
žia Šv. Nikalojaus bažnyčia organizavimasis. Jie pritariu 
Northsidėje prie Oakley ir Ri- mums, mūsų laisvei ir kartu 
ee gatvių. Padėkos dienųv bu- atjaučia laikinų mūsų sostinės 
vo jų minėtos 25 metų sukak- Vilniaus praradimų. O mes 
i avės. Rytų J. E. Vyskupas nuoširdžiai atjaučiame ukrai- 
Konstantinas Gogačevski’s j tautos pastangas kovoje 
eelebravo iškilmingai šv. Mi-Ijfl išsivadavimo iš lenkų ir 
šias 10 vai.; žmonių buvo pil- j bolševikų jungo. Taip pat 
mitelė bažnyčia. Lietuvius ka- J džiaugiamės kiekvienu jų lai- 
talikus ten atstovavo Aušros j mėjimu politiškame bei kultū-
Vartų klebonas 'kun. J. Ma-1 riškame jų gyvenime.

Šče ne vmerla Ukraina! 
Dirbkit, vienykitės, broliai uk 
rainai, kovokite ir galutinai 
laimėsite!

BRIDGEPORT.

čiulionis. Popiet 4 vai. buvo 
jspfldingas bažnytinis koncer
tas, kuriame J. E. Vyskupas 
Konstantinas Bogačevskis iš
kalbiai išaiškino susirinku-1 
šiems apeigų reikšmę ir Iv- j 
gindamas su rytiečių katalikų [
apeigomis. Šiame koncerte i Moterų Sų-gos 1 kps. graži 
lietuvius atstovavo Stanislovas ! draugiška pramogėlė. 
Montvidas, Vladas Cibulskis Kaip jau buvo skelbta> y 
ir Jonas Seibutis. i s. ] kp. įvykdė gražų suma-

Ųkrainų jubiliejinės iškil-' nymų, būtent šeimyniškų Va
rnės puikiai pavyko. Tai nuo-! karėlį, lapkričio 28 d. šv. Jur- 
pelnas veiklaus klebono kun. jgio par. svetainėj.

Viešniij — svečių dalyvavoEilemono Tarnavski’o ir uk
rainų katalikų laikraščio 
“Siege” redakcijos, kuri ju
biliejui paminėti skyrė š. m. 
gruodžio 1 d. visų numerį. 
Tame numeryje Įdėta daug Į-

puikus būrelis, visos veik
liausios sųjungietės ir veikė
jos iš kitų kolonijoj, Gerb.

kun. J. Šanlinsfkas užėmė 
dvasios vado vietų šiame va-

domių straipsnių apie pampi- j kąra. Vakarų parėmė ir savo 
jos įsteigimų, jos įstaigų bei atsilankymu ir dovanomis į- 
oi ganizacijų plėtojimųsi, vei- žymūs biznieriai: pp. Kučins- 
kimų ir 1.1. įdėta Popiežiaus, kai, Ambrazai Patrick, Viz-

, I. < ,11
Įgard Aleksiūnai, Mikšai, Ale- 
liūnai, Baliai, Masalskiai, 
šegždai, Gedvilai, Aitučiai (iš 
Rockford, BĮ.) ir kiti ir ki- 

| tos.
1 Vakarienei buvo patiekta
“simple”, bet labai skanių 
valgių sųjungietės dovanojo. 
Visa namie gaminta, skanu ir 

Į sveika.
I Vakaro rengimo komisija 
'vadovaujant pp. Nedvarienei,
1 Ručinskienei, Bytautienei, 
Šaltenui, Gudienei, Gedvilie
nei, gražiai parengė ir papuo
šė stalus.

! Neapseita ir be gražios pro 
'gminos, kurių mums parengė 
i pats gerb. mūsų parap. var- 
jgoninkas p. A. Pocius su ga- 
. biais Beethoveno kon-jos 
mokiniais. Pijami skambino 
p-lės Aldona Dambrauskaitė, 
Zofija Norkifltė, p-lė Aldona 
Baraeiūnaitė labai gražiai 
smuikavo.

Prieš programų gražiai vi
sus pasveikino 1 kuopos pirm. 
p. E. Nedvarienė. Visuomet 
savo vietoje ir kuopai daug 
garbės suteikia jos sumanus 
pirmininkavimas. Vakaro ve
dėja būti pakvietė mūsų kuo- 
pos ilžd. ir Centro Valdybes 
Finansų komisijos narę p. B. 
Bytautienę. Ji sumaniai vedė 
visų vakaro programų. Pa
reikšta daug ir gražių linkė

simų. Visos ir visi įdomiai 
kalbėjo ir sveikino 1 kps. 

'sų'jungietes, būtent: kun. J. 
Šiaulinskas, p. A Nausėdie
nė, p. A. Pocius, p-lė M. Gu-

rinskaitė, ponia J. Zolpienė

(viešnia iš Marąuette Park 
-r žymi veikėja, Šv. Teresės 
dr-jospinn.) p. P. Vaičekaus 
kienė (įžymi veikėja iš Bri- 
gliton Pk. ir M. S. narė per 
13 metų). Mes labai dėkingos 
gerb. viešnioms už linkėjimus

dėl nepamirškime 
syti.

pasiklau-

Rap.

PRANEŠIMAI

E89: —171^SD

sumokėti. Atsiveskil 
narių prirašymui.

naujų
Aatintadienis,■m.i ,i • ----------

druocU lr 1931

PLAUKIOJANTIS TANKAS

\Vickers Armstrong įmonė 
Anglijoj pastatė naujus plau
kiojančius tankus, kurie per 
kųtik atliktus bandymus davė 
geriausius rezultatus.

A. L. R. K. Federacijos Chi- 
ir dalyvavimu. Toliau "labai |ca’tos mėnesinis su
linksmai kalbėjo p. Stulpinas,i^s gruodžio 2_________ ______ _________

žinomas mūsų biznierius, p, J. '* .nv vai. vak., Aušros Var-1 Plaukiojantis tankas, savo 
Valterienė visuomet dKan- par' mokykloi i išvaizda visai nesiski ri< mio
grasi, kuomet tik dalyvauja Susirinkimas svarbus, nes i paprasto, gali sa vara'kišk vi 
savo kuopos vakarėliuose, p. tai paskutinis šiais metais,' plaukti vandeniu. Per trandy- 
Balienė (mūsų dosnioji narė), tad malonėkite, atstovai, gau- n»us Anglijoj du tokie tankai 
pp. Kučinskas Ambrazas, tai singai susirinkti.
musų kuopos sųjungiečių vv- Valdyba. , ”’o paleisti į vandeni, ir visai
lai ir turtingi biznieriai lie-'------------ l lengvai pasiekė statokų krantų
tuvių tarpe. • Bridgeport. — Moterų Sn- !ir užšliaužė ant jo. Vos tik už-

Į Po to p. Pociui, p. Šegždfci jungos 1-mos kuopos priešme- i sk*iužę ant kranto, pradėjo

trų. Tanko ilgis -~ 13 pėdų, 
aukštis — fi. šliaužti žeme jis 
gali 70 klm. greitumu per va 
landų ir šliauždamas į 35 — 
4fJ laipsnių aukštumų išlaiko 
18 Um. greitį. Vandeny — d 
maigai per valandų. Plaukia 
traukiamas tam tikro vinto, 
paslėpto po šarvui. Tokių tan
kų statymo idėja iškelta jau 
prieš keleris metus.

SOVIETUOS 5,500,000 
BEDIEVIŲ

Lenkų spaudos žiniomis, So- 
buvo nuo specialaus laivo dė. i 'r‘Pt0 Rusijos bedievių organi-

ir kitiems skambinant links- tinis susirinkimas įvyks gruo j veikti, 
mai šokta ir žaista iki “anks- džio 1 d. 8 vai. vak. šv. Jur- 
tyvo rytelio”. gi0 par. mokykloje. Visos

Kun. ,T. Šaulinskas pažyniė- atsilankykit, nes bus renkama 
jo, kad 1 kps. sųjungietės pa- nauja valdyba. Bus ir kitų 
sižymi ne tik gražiais pų- svarbių reikalų. x
rengimais, bet inteligencija ir -------------
dideliu darbingumu. Į Bridgeport. — Saldžiausiosj

Vakarėlio tikslas buvo tar- Širdies V. J. dr-jos priešmeti- į 
pusavio . pasisvečiavimas ir uis susirinkimas įvyks gruo- 
sušelpimas neturtingų vaiku- džio l d. 7:30 vai. vak. Lietu
čių. 1 kp. pelno dalį skirs vbj Auditorijoj, 3133 So. Hal- 
Kalėdų pietums mūsų para- ^ted St. Visi nariai prašomi 
pi jos neturtingųjų vaiku- susirinkti. Turim svarbių rei-
čiams. , kalų aptarti ir renkama nauja i

Koresp. 1932 metų valdyba. UKrvilku

RADIJO PROGRAMA.
šieji mokesčius prašomi juos

---------------

CICERO ŽYGIUOJA!
\ I

si VAKARĄ - GRUODŽIO I D.
Šv. Antano Parapijos Salėje

Kuriame svarbiais dienos klausimais darys pranešimus:
I

Kun. P. Vaitukaitis,I
Dr. P. Atkočiūnas,
“ Draugo” re d. štabo 

narys

Ig. Sakalas .ir kiti.

Pranešimų tarpuose bus dainų, kurias išpildys Ciceros dainininkės, vadovau
jant varg. A. MONDETKAI. Bus ir kitokių pamarginimų.

Lietuvi Cicerieti ir “bulvariškieti”l Nori, kad mūsų visuomenėje; kanos ir 
tn esi narys, dorovė klestėtų, gyvenimas gražus būtų; nori būti sąmoningu žmo
gum, žinančiu savo pareigas, savo Uždavinius ir sAvo klaidas, ateik šį vakarų į pa
rapijos salę ir paklausyk svarbių pranešimų.

Pradžia 7:30 vai. vakare

K 3=

žarijoj dabartiniu metu yra 
.5,500,900 narių. Organizacija 
iki šiolei yra suorganizavusi 
50,000 vietinių asociacijų, 400 
vadinamų puolamų dalių Ii

Toks tankas sveria apie 2 300 žem‘‘s ūkio bedievių kole- » 
su puse tonų. Jo šarvas de- ■ ktvvų. Tomis pat žiniomis, 
vvnių milimetrų storumo, iŠ1 Sovietų Rusijoj dabar yra 40 
naujo tipo plieno, neprašau- ateistinių universitetų, 
namo šautuvo fci.Jf; iŠ 150 me

Z
R. AMDRELIUNAS

(Marųnntte Jpwclry & Rariio) 
Pirkusieji pas mus už f5 ar dau- 

srlau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, IR. 

Tai.
Hemlock 8380

z

Rendon kambarys, su ap- 
š: Klynui, prie mažos šeimynos. 

jRenda pigi.
• 3131 So. Emerald Avė.

1-mos lubos

PAIEŠKOJIMAS
j Pabėgo geltona katė (augora)
■ iš namų išbėgo Lapkr.-Nov. 21
■ d.,. 1931. Už pranešimų ar pri- 
statvmų savininkui gaus dova
nų. JOHN CHOPIES

6610 S. Artesian Avė., 
Chicago, <111.

į Šiandie 7-8 vai. vak. iš sto- 
: ties WO'ES 1360 cilocycles, 
bus siunčiama lietuvių radijo 
programa, kurių nuolat kas 

j antradienį rengia lietuvių į- 
monė Peoples Fumiture Co.

Šį vakarų yra pasirengę 
smagiai sudainuoti J. Roma- 

Įnas, EI. Jovtlšaitė, P. Leo
nardas ir k.1 Taip pat bus 
garsusis “Peoples Radijo” 
duetas ir trio. Be to bus gra
žios muzikos, juokų, kalbų ir 

,kitų įvairybių: Labai svar
biais reikalais kalbės “Drau
go” vyr. red. L. Šimutis. To-

REAL ESTATE

Statome namus ir senus 
priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

Tei. Tards 5423 »

| J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET |
Savininkas parduoda labai pietai 

(Parkkolm Place) 3 datų nauja na
mų po 6 kamb. Visi Stymu apMldo-. 
ml, moderttSkas visais žvilgsniai* Į- 
mokėti 23.404. likusių p* 235 mėn. i 
Arba mainysiu | mažesni namų. 1822 j 
So. 51 .va, arti Dougtss Pk. "L”.

Pigiai, geros lftlygos, 6 kamb. 
plytų namas, geras belam., plytų 
gar., Denvsr, Col., 4 pager. fermos.

13 bet kokios arti Denver, pagerintas 
' gyvulių rančius, Western Kansas, 
Mary Weafh«rbe«, 2801 Cherry 8t„ 
Denver, Colo.

I Pardavimui. 2 flatų namas, (24 
Marengo ava, Eorest Perk, 28,400.

PARMOS
218 ak. gtaoo farma, 18 ak. miff- 

ko. ganykloa bėgantis vanduo, gera 
žemė. 2 vatai namų geram atovy, 

geroa tvegom geri užderėjkmal 
1125 ui ak. Misa Myrtle Wolford
N. 1 Stocktoa, tll. C

Florida, ateklrl akerlal, arti Jack- 
aonvllle, iMbrukuotl keliai, elektra, 
busal, feiefonaa, po 1 ir 2 akeriu, 
2200 ir daugiau. |1# per mėn. Rą
žyk Ja< Metghte. Improvement Co., 
JackeonvMTe, ria.

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS, plačiai žinomas ėeveryk.j 

taisytojas praneša Marquette Park lietuviams, kad ati 
darė moderniškai įrengtų čeverykų taisymo šapų — sboe 
repairing shop, naujame Dr. Yuškoš 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, atsilankykįt 
pas savo tautietį, jo darbas garantuotas ir visus pa- 
lenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue  Chicago, III.

JOHN A. KASS
( KAZAKAUSKĄS)

VATCHMAKER Jt JEWELER 
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
Laikrodininkas ir auksorlus

22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųfiles aukso dalykų dide
liame' pasirinkirrfe ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

Siiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig

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

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
miaiMlHiiiiinmn

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI 
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip tolians, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinėR vanos duoda didžiausių 
kraujo cirkuliacijų, kuomi galima išsigeelbėti nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12 

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampas So. Paulina St. Tel. Bouievard 4552

Wm. J. Kareiva
Savininkas

O«l geriausios rųžlea 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEM VALLEV 
PRODCOT8 

Olsella Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

80. PAULINA STREET 
Tei. Bouievard 138>

AK ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7128 So. RockweU St 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.• • • ■ 'j
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežama daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namua prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5624

Telef. Republic 4244

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Rainos prletnacniaualoa.

2462 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8 \
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. 

Hemlock 2147

Namų Telat. 

Republic MSB

JOHNYERKES
Plumblng A Heatlng Uetuvto 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuota® 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tsl. Vlctory 1241
DOUOLAS ELECTRIC CO

JOSEPH 8HAOZDAS, Ha v.
Elektros relkmenos ir fikMle- 

rtal Įvedame elektrų Į namus tar 
dirbtuvės
gtfg 8 Halated ««. I

t.


