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Nusiginklavimo planan Herriot’as nori įtraukti J. Valstybes
NUMATOMA, KAD VOKIETIJOS 

RINKIMUOSE LAIMĖS PAPEN’AS

Meksikoj uždrausta žmonėms priimti 
I. Valstybių pinigus

PRANCŪZIJOS NUSIGINK NUMATOMAS VON PAPE- 
LAVIMO PLANAS NO LAIMĖJIMAS

Ar

Adomas Smith, “Tribūne Gaideli Gloves” 
čempionas Įstojo i “Drauge’'

Bexing Mesta
Šeštadienį popiet gavom žinią, kad ADOMAS SMITU, 

lietuvis kumštininkas iš Rockfordo, tik prieš keletą dienų 
atgal sugrįžęs iš Kalifornijos ir sužinojęs apie “Draugo” 
Boxing Kontestą, tuoj sutiko jame dalyvauti ir apginti savo 
titulus nuo geriausių Chicagos kumštininkų.

PARYŽIUS, spal. 29. —
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Herriot’as plačiau iš
aiškino parlamentui nusigink
lavimo planą. Jis tai padarė 
tik griežtai parlamentui to rei 
kalaujant. Artimiausiomis die 
nomis jis šį savo planą pris
tatys nusiginklavimo konfe

rencijai Ženevoje.
Jo planan štai kas įtrauk

ta:
Panaikinti Vokietijos ka

riuomenę ir kitas profesijona- 
les kariuomenes Europoje.

Tvarkyti vokiečių policijos 
jėgas.

Behdra tarptautinė ginkla
vimosi kontrolė.

Lokamo sutarčių papildy
mas rytų Europoje.

J. Valstybes įtraukti į pa
sitarimų paktą, taip kad Ke- 
lloggo paktas būtų griežtai 
vykdomas.

Priversti T. Sąjungoc na
rius, kad jie griežtai stovėtų 
už Sąjungos nuostatų vykdy
mą.

Parlamentas 432 baisais 
prieš 20 pripažino, kad prem
jeras gali šį planą įduoti nu
siginklavimo konferencijai Že
nevoje.

Tačiau svarbiausias Prancū
zijos tikslas yra į šį nusigin
klavimo planą įtraukti J. \aL 
stvbes ir gauti iš jų sau ap
saugos užtikrinimą,

BERLYNAS, spal. 30. - 
Lapkr. mėn. 6 d. Vokietijoj 
įvyks nauji parlamentan rin
kimai. 44 milijonų vokiečių 
yra raginami dalyvauti bal
savimuose. Kanclerio von Pa- 
pen’o vyriausybė krašte kon
troliuoja radiją ir jį kasdien 
naudoja savo politinei propa
gandai. Ji kviečia piliečius 
balsuoti už šiandieninę vy
riausybę, kurios nariai, kaip 
kancleris sako, nepaiso jokių 
partijinių pažiūrų, bet dirba

į#

W A L

RJI
Irako mieste Bagdade minimas nepriklaosomybės Įgijimas. Nepriklausomybę Irakui pri

pažino T. Sąjunga, kada Anglija grąžino jai to krašto valdymo mandatą.

ŠVENTASIS TĖVAS LAI
MINA NEREGIUS CHICAGOJE NEBUS BEDARBIAMS 

FONDO

VATIKANAS, spal. 29. — PROKURORAS NUSISUKO
išimtinai valstybės darbą. “Trys tūkstančiai Apaštalys-j
Tuo būdu vyriausybė kvie |-tės Maldos- neregių -narių pri-
čia vokiečius, kad jie dar'siuntė Šventajam Tėvui Pijui
daugiau susirūpintų parlame-'XI dvasines savo maldų, pri-
ntaripes valstybės įstaigas imtų šv. Komunijų ir gerųjų
ir patį parlamentą padaryti darbų aukas.
neveikiančiuoju. Žmonės ragi- T - , . . .Jo Šventenybe laišku laimi
nami, kad jie patys nubalsuo- . . .. ■ ,.. no ir padėkojo tiems gerada-
tų, kad jie išsižada balso kra- • * • u ir id nams uz jų brangintinas dva-
što valdyme ir kraštą tegul aukas Jr parei5kili kad
sau sveiki vieni didikai valdo. (Kristus yra ,ahai maloninięas

Vargiai daugumas vokie- 'neregiams. Jis juos suramina 
čių klausys to raginimo. Bet įr pagydo 
yra galimybės, kad fašistų 
partijos pažangai bus užkir
stas kelias ir ji nelaimės par
lamente atstovų daugumos.
t) kada tas įvyks, von Pape- aitpuivi i v i? ’ . „ QUEBEC, Ont., Kanada sp.
no vyriausybė vėl triumfuos. on ~ . . . ..T 29. — Ontario provincijos pre-
Parlamentui pasipriešinus

PRIEŠ SAVO PRIEŠUS

DARBININKAI MELDŽIAS 
UŽ TAIKĄ

BUENOS AIRES, Argenti
na, spal. 29. — Keletas tūks
tančių darbininkų dalyvavo 
rnaldininkijoje į Švenč. Mari
jos P. šventovę Lujane, kur 
meldėsi už taiką Pietų Ameri
koje. Šią maldininkiją suren
gė “Circulos Catolicos de 0- 
breros” federacija.

PREZIDENTAS GRĄŽINA 
ALGOS DALĮ

PREMJERAS AUKOJA 
LABDARYBEI

jis vėl bus paleistas.
Svarbu žinoti, kad kiekvie

ni parlamentan rinkimai gy
ventojams kainuoja daugiau 
kaip 2 milijonai dolerių.

BOLIVIEČIAI REIKALAU
JA KARO

mjeras Tascbereau kas mėne- 
sis iš savo algos dalį skiria 
šv. Vincento de Paul draugi
jai vargšus šelpti.

Be to, jis pranešė šiai drau- 
I gijai, kad žiemos metu per 5 
mėnesius skirs po 100 dolerių 
penkių bedarbių šeimynų šel
pimui.

Cook’o apskrities prokuro
ras Swanson’as pagaliau užė
mė puolimo poziciją prieš sa
vo politinius priešus — “Sec- 
ret six” tris narius; R. I. 
Randolph ’ą, Mirs. Shirley 
Kub ir A. Jamie’ą.

Šie trys asmenys anądien 
paskelbė, kad prokuroro ofise 
gyvuoją papirkimai, kad už 
100 dol. ten nupirkę kokius 
tai slaptus ofiso dokumentus.

Prokuroras visus tris pa
šaukė prieš “grand jury.” 
Pasirodė, kad jie 100 dol. 
davę kaž kokiam McKen’ui, 
718 No. Lotus gat. o šis tuos 
pinigus panaudojęs papirki
mui. Policija rado, kad tokio 
nalnų adreso nėra. Nežinia 
taip pat- kur tas žmogus yra.

KALINIŲ VAIKAI ŠVENTOJO TĖVO 
AUDIJENGUOJE

VATIKANAS. — Aną die
ną čia matytas nepaprastai 
sujaudinantis vaizdas, kada 
Šventasis Tėvas Pijus XI 
priėmė 30 vaikų, kurių tėvai 
duondaviai yra kalėjimuose. 

Tie vaikai, nuo 5 iki 7 metų 
amžiaus, yra lygūs našlai-Chicago miesto aldermonų 

tarybos komitetas bedarbių
reikalais turėjo susirinkimą, UŽDRAUDĖ PRIIMTI AMEc.

čiams. Kaip jie, taip jų visi 
namiškiai gyvena vargus.

Popiežius kiekvieną vaiką 
atskirtai užkalbino, teiriavosi 
apie jų namiškius. Girdėjosi 
giliai sujaudintas Šventojo 
Tėvo balsas, kada juos tėviš
kai laimino.

kuriam dalyvavo ir apie trys 
šimtai bedarbių atstovų. Ma
joras Cermak’as pranešė, kad 
ateinantį mėnesį išsisems be
darbių šelpimo fondas ir ta-

RIKONIŽKUS PINIGUS

SANTIAGO, čili, spal. 29. 
— Žiniomis iš Bolivijos, boli- 
viečiai demonstracijomis rei
kalauja vyriausybės kariauti 
su Paragvajum dėl Čako sri
ties.

SMITH ’AS LANKĖSI PAS 
ROOSEVELTĄ

SENĄ PILĮ KEIČIA 
VIENUOLYNU

WASHINGTON, spal. 29.— 
Patirta, kad nuo to laiko, ka
da sumažintos algos kongre
so atstovams, departamentų 
sekretoriams ir kitiems, pre-

ALBANY, N. Y., spal. 29. 
— Buvusis gub. Al Smith’as 
vakar viešėjo pas gubernato
rių Roosevelt’ą.

DĖL BAZILIKOS RE
MONTO

Jau kuris laikas kai remon
tuojama Vilniaus bazilika. ReLAREDO, Tex., spal

žinia kokiais sumetimais re- , monlį daryti privertė užper(,;_
.. , ________  ... imantis Meksikos vyriausybėj pavasario potvynis, karia

da nežinia kas bus daroma. ri‘,-'kell>ė dekretą, kuriuo Mri<- užliejo pogrindžius. Tada bu-

- Ne-

Susirinkusieji tarėsi apie 
priemones šelpimo fondo su
darymui. Kaikurie darbinin
kų atstovai radikalai reikala
vo sumažinti Chicagos poli 
cijos skaičių ir tuo būdu su

sikos gyventojams uždraudžia
ma priimti amerikoniškus pi
nigus, kaip popierinius, taip 
metalinius, išėmus auksinius.

vo manoma, kad galima bū
sią apsieiti su mažu pogrind
žių remontu. Tačiau, kai ėmė
si remonto, pradėjo ieškoti ba-

Vykstantieji į Meksiką ame-. .1)ySios pogrindžinose ir ver.
ik™aL™Tn“;L,Pr“i.’y^ senien>i- rausti8 P° 

sienomis. Tie karališkųjų gra-siant įsigyti meksikoniškų pi
taupytus pinigus panaudoti - arba ameriUoniskus pi 
bedarbių šelpimui.

HOOVER’IS PUOLA 
ROOSEVELT’Ą

INDIANAPOLIS, Ind., spal. 
29. — Prezidentas Hoover’is

bu ieškojimai, matyti, labai
: pakenkė bažnyčios mūrams. 

Meksikos valstybiniam banke. Nuo {o ski,0 siena> sugedo pį.
nigus iškeisti meksikoniškais

NEREIKALAUJA KANA
DIEČIŲ PAGALBOS

NEW YORK, spal. 30. —

liorius ir kita.
Mieste ėjo kalbos, kad jau

bazilika griūsianti. Susidarė 
rimtas pavojus ir buvo grieb-

vakar čia savo visą politinę 'Pa;,kelbta žinia, kad demok- ŽygiŲ:
prakalbą panaudojo prieš de- rahj partijos krašto komitetas ba. V18lškai uždaryta, nebelei- 

Prokuroras pranešė, kad niokratų partijos kandidatą kreipėsį ; vieną Kanados pir- dziamas Pr0 W «l°kls JudeJ’- 
jis šiuos tris savo priešus pa- gūb> Roosevelt’ą. Tai pirmą i, b kad kanadiečiai pinigiš IKas* Susidaręs bazilikai gel- 
trauks tiesom įkartą teko piliečiams išgirsti, t demokratų parti-Į1^ SpeCjaluS k™itet“’

kaip prezidentas karčiais žo- • k ani- • nebeturėdamas lėšų, kreipėsi
džiais puola savo oponentą. | į vyriausybę, prašydamas pa-ŠAUKS PRIEŠ “GRAND 

JURY” Demokratų partijos kraštoTarp kitko sakė, kad gub. I, ... .... ,, ,r ® | komiteto pirmininkas Farley

Šiandie prieš “grand jury” 
matyt, bus pašaukta anądien 
areštuota Mrs. Gussie Kailis 
ir jos vyras dėl rašinėjimo 
grasinančių laiškų viešųjų mo-

BERLYNAS. — Bayeril- 
chen Wald’e dominikonės se
serys vienuolės apleistą seną 
pilį pakeičia sau vienuolynu, kyklų viršininkams. 
Pačios seserys atlieka visus 
rankų darbus. PIENO IŠVEŽIOJIMAS

Roosevelt’o nusistatymas yra 
tik pusiau teisingas. Toks nu
sistatymas yra pavojingas 
kraštui. Dar sakė, kad gub. 
Roosevelt’as nėra susipažinęs 
su tarptautiniais reikalais. 
Pareiškė, kad krašto vyriau
sybės pakeitimas kraštui nege 
rovę galės padidinti.

TARIFAS PRISLĖGĖ 
ŪKININKUS

tai energingai nuginčija. Pa
reiškia, kad tai paprastas pa
čių respublikonų prasimany
mas.

IR IŠ MANILOS ATSILIE
PIAMA

MANILA, F. S., spal. 30.—
Pieno išvežiotojų unija nu- ' REIKALAUJA 6 MILIJONŲ 1’l,lpiny sa,ų gubernatorius T.

nnTPPTTT (Roosevelt as sakydamas poli-
DOLERIŲ tb? prflkalbą ragino j Va,8.

ramos; buvo renkamos aukos 
bazilikos remontui, bet viso 
to, pasirodė, maža.

Štai šiomis dienomis lenkų 
laikraščiai rašo, kad bazilikos 
remonto darbai kas kartą da
rosi sunkesni. .Jeigu būtų pa
kankamai lėšų, tai remontas 
užtruktų apie 3 — 4 metus, o 
jeigu ne, tai gali nutrūkti da
rbas ilgesniam laikui.

OMAHA, Neb., spal. 30.— 
VYSKUPAS GRĮŠ Į AIRIJĄ Aną dieną čia kalbėdamas se- 

FRESUO, Cal., spal. 30.—inatorius Walsh iš Montana 
Atsistatydinęs iš Monterey— valstybės, dem., pareiškė, kad 

zidentas Hoover’is savanoriai,Fresno vyskupijos vyskupas didelis respublikonų muitų ta- 
iš savo algos valstybės iždui, MacGinley grįš į Airiją ir te- rifas daūgiausia prisidėjo prie

sprendė, kad pienas į namus 
Cbicagoj ir apylinkėse bus 
pristatomas ne ankščiau 8:00 
ryto.

Emergency Welfare fon
dui Cook’o apskrity praeitą 
šeštadienį buvo surinkta 1,

grąžina 20 nuošimčių. nai pas savo brolį apsigyvens, šio krašto ūkininkų vargo. 202,064 doleriai.

AVASHINGTON, spal. 29.- 
čia atvyko Pennsylvanijos gu
bernatorius Pinchot’as. Jis 
reikalauja iš Reconstruction 
Finance korporacijos 6 mili
jonų dol. paskolos bedarbių 
šelpimui.

tybių piliečius prezidentu iš 
naujo išrinkti prezidentą' Ho- 
over’į.

3 KUNIGAI IŠVYKO Į 
AFRIKĄ

NORWALK, Conn. — Trys

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE KATALIKIŠKI 

LAIKRAŠTĮ “DRAUGĄ”

jauni Šventosios Dvasios kon 
gregacijos kunigai išvyko į 
pietų Afriką misijonieriauti. 
.Tie dirbs apaštališkajam vika- 
rijate Kilimą Njaro.
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DIENOS KLAUSIMAI
KATALIKIŠKOJO VEIKIMO SVARBA

“M. L.”, Lietuvos Katalikų Veikimo Ce
ntro organas, įdėjo straipsnį, užvadintų: “Ei
kite ir mokykite visas tautas.” Cenzūra tų 
straipsnį, matyti, apkarpė. Tautininkams ne
patiko žmonių raginimas prie svarbaus ka
talikiško veikimo. Straipsnyje keliamos to
kios mintys:

“Eikite ir mokykite visas tautas” pasa
kė Kristus apaštalams ir tuo nurodė Bažny
čios pasiuntinybę. Eikite — Kristus pasakė. 
Bažnyčia ir eina. Jos siunčiami misijonieriai 
keliauja į tolimas šalis, eina per išdžiovintus 
tyrus, pavojingus miškus, skverbiasi į lauki
nių tarpų ir neša ten išganingųjų Evangeli
jų, dažnai dėl jos nepabijodami ir gyvybę 
atiduoti. Bažnyčios siunčiami kunigai eina į 
žmones, į jų susirinkimus į draugijas, į mo
kyklas. į ,

Ir mokykite — toliau kalbėjo Kristus. 
Bažnyčia moko visur ir visuomet. Bažnyčia 
moko ne tik susirinkusius į bažnyčių, bet vi
sur, visame gyvenime, kiekviename žmogaus 
žingsnyje. Kunigai eina į žmonių draugijas, 
ir ten moko, eina į gyvenimų ir ten ištiesia 
rankų ne vienam klaidžiojančiam žmogui ir 
rodo tikrąjį sielos išganymo kelią.

Ir Kristus visur, kiekviename žingsnyje 
mokė žmones. Kristus mokė namuose, kryž
kelėse, mokė iš laivelio išplaukęs į ežerų, mo
kė samarijietę, sutikęs jų prie šulinio, mokė 
kiekviename savo žingsnyje.

Katalikų veikimas reikalauja, kad ne 
tik kunigai, bet visi tikintieji pasišvęstų Die
vo ir sielų reikalams. “Reikalinga, kad iš
rinktieji svietiškiai, kurie myli Bažnyčią ir 
kurie savo žodžiais ir raštais gali naudingai 
palaikyti katalikų religijos teises, daugintų 
savo darbus jai apginti,” sako popiežius Le
onas XIII. Kristus turi viešpatauti pavie
niuose žmonėse, šeimose ir visuomenėje — 
štai katalikų veikimo tikslas. Tam šventam

tikslui turi būti sutelktos visos geriausios jė
gos ir kilniausi pasiryžimai ir dvasininkų ir 
pasauliečių.

Yra žmonių, kurie nenori, kad kunigai 
išeitų iš bažnyčios, atsitrauktų nuo altoriaus. 
Jie sako: “kunigai gali mokyti tik bažnyčio
se, už bažnyčios sienų mokyti jiems nevalia.”

Jie sakosi netrugdų kunigams Mišias lai
kyti nė tikintiesiems melstis bažnyčiose. Ta
čiau jie daro taip, kad paimtų į savo rankas 
mokyklas, organizacijas ir spaudų. O kada 
jie gali paimti į savo rankas mokyklas, or
ganizacijas ir spaudų? Ogi tada, kada kuni
gai neišeis iš bažnyčios, niekur nesikiš, o pa
sauliečiai tikintieji miegos galvas užsikloję. 
O kas būtų jei Dievo ir Bažnyčios priešai pa
imtų į savo rankas šias begaliniai svarbias 
sritis? Tada ištuštėtų ir bažnyčios. Blogai, 
blogai jei bažnyčios paliktų tuščios!

Jei bažnyčios paliktų tuščios, tai kalėji
mai būtų pilni. Ne,, tai per mažai pasakyta. 
Jei bažnyčios paliktų tuščios, tai visa šalis 
pasidarytų vienas biaurus kalėjimas, vienas 
didelis ’baisus žmogžudysčių namas. Taip jau 
atsitiko su Rusija. Jau matome gyvų pavyz
dį- 1 i ■ :•

O kodėl paliktų bažnyčios tuščios, jei 
mokyklas, organizacijas ir spaudų užgrobtų 
Dievo ir Bažnyčios priešai? Gal žmonės mels
tųsi, kaip meldėsi, būtų dori lyg nieko ne
būta? Na tik pagalvokime! Jei mokykloje 
mokytojas tyčiosis iš Dievo, iš tikėjimo, iš 
kunigų; jei vadovėliuose bus surašyti vien 
tik bedieviški straipsneliai — koks vaikas iš
augs? Juk vaikai mėgsta sekti savo moky
toju. Paskui organizacijoj, jei bus visur prieš 
katalikiška dvasia, jei organizacijų vadai bus 
katalikybės priešai, jei įstatuose bus visur 
prasilenkiama su katalikų dorovės reikala
vimais — koks išaugs jaunuolis tokiose drau
gijose? Daug aiškinti nereikia, visiems aiš
ku: nesidžiaugs tokiu nei Dievas nei Tėvynė.

O jei dar bedieviški laikraščiai ir kny
gos su didžiausiu stropubiu pabaigs tų, ką 
bedieviškos mokyklos ir draugijos pradėjo, 
užgesins paskutinę, gal jjar įįįftįįes^gilųiąoje 
užsilikusių, tikėjimo kibitkštėTę 22. kokius tu
rėsime žmones. Ar jie bemylės Dievų ir ar
timų, ar bepasižymės dorovingumu? Jei vi
sa tauta susidės iš tokių piliečių — ar nepa
sidarys visa šalis tik vienas didelis kalėji
mas.

Tad reikia eiti ir mokyti.
Reikia eiti ne tik kunigams, bet visiems, 

kas tik Dievų myli — eiti į mokyklas, į drau
gijas, į spaudų, ir ten kas žodžiu, kas plunk
sna, kas patarimu, kas perspėjimu, kas tei
sėtu reikalavimu, rengti dirvų Kristaus vieš
patavimui.

Greitoji Pagalba
Bolševizmo nuodai diena — Iš^iesų, ir man rodosi.. 

iš dienos vis labiau nuodija Juk paprastam pasimaudy- 
E ar opų ir visą pasaulį. Mas- mui tat būtų perdaug mėšlu* 
kvos agentai slaptu atkaklu-ngiška.

siekia užkurti kruviną 
gaisrą visur. Bet Europos ir 
Amerikos kapitalistai, valsz 
lybių vaidai ir diplomatai, vis 
toje kovoti su raudonuoju sli
binu, posėdžiauja su bolše
vikais tarptautinėse konfe
rencijose, pasirašinėja sutar
tis, prekiauja ir teikia jiems 
kreditus. Draugija kovoti su 
bolševizmu buvo sušaukusi 
kelias konferencijas, bet jose, 
be skambių žodžių, nieko dau
giau nenuveikta. O tuo tarpu 
milžiniška rusų tauta, bolše
vikų smaugiama, laukia pa- 
gelbos ir negali jos sulaukti, 
nes daugumą valstybių vado
vų bolševikai apraizgė savo 
diplomatijos voratinkliais ir 
pavergė sarto Įtaka. Oficijo- 
zų publicistai, kiek sumany
dami, švelnina ir slepia tik
tąjį bolševizmo veidą pasam
dytai gindami “penkmečius” 
ir “ūkio sistemas.” Šio fel
jetono autorius vaizdžiai pa
rodo, kad vien tik skambiais 
žodžiais negalima išgelbėti 
pasaulio nuo bolševizmo pa
vojaus. —“Šalt.” RedaJkija.

Jeigu nors viena tarptau
tinė konferenci.įa įvyktų ne 
ištaiginguose rūmuose, išpuo
štuose marmuru ir brangiais " 
kilimais, bet ant kranto pap
rastos rusiškos upės, tai jos 
pasėdžiai, paaukoti Rusijos 
gelbėjimo klausimui, eitų ši
tokia tvariai 4

Plikas, nuobodus ir liūd-

PASTA6ELĖS

“Dirvos” kampininkui — “Liaudies Tri 
hunai” patiko L. Šimučio vardas ir jo pasta
bos. Vardų mini, pastabas cituoja ir gėrisi, 

j Iš p. Simons’o jis to tikrai nesitikėjo. Keep
it up, Simons!

Prašau Į Mano Kampelį
———*—Pflln nrnf Kamnininkac - ■ ■ .......... • J-Rašo prof. Kampininkas

GROMATA PROF. KAMPI- kad jų nariai taip gražiai pa- 
B1NKUI tt SENO KRAJAUS sidarbavo dėl Bažnyčios, ats

tovai pradėjo net čiaudyti, ta-
(Tęsinys) rsi, jiems kas būtų uostomo— Aš manau, kad jis pate

ko į sūkurį. Kaip jūs mano
te, kokios jis tautybės?4

— Žinoma — rusas! . .
Taip. Paskolinkite de- Panašu i lletlb ale jaunyklių (diena dedasi ir bažnyčia gnū- 
' pVoT-cibtao iau atstovai iš visų pusių pleška j va.. Tat vienas drąsuolis, dar

į Jeznų ant kongreso, net ug- pamoksią nebaigus, užkaman- 
!nis iš po ratų žaibuoja nuo devojo vyrus laukan. Taip, 
miesto akmeninio bruko, ba šturmu, ir išbėgo. Tik nubėgę 
žinote tautiškas pasiryžimas ir ant miesto pleciaus atsigavo, 

pajuto, kad jie dar gyvi ir
(Atstovams supleškėjus, prasi
dėjo registreišinas. Visus su-

Štai ir senai laukta kongre
so diena — nėdedos rytas. 
Nors rytas šaltas, apsiniaukęs,

tabako po nosim pabarstę. 
Kai kuriems net galvos apsi
suko ir pamanė, kad čia sūdna

gt ūkų/Prakeiktas cigaras jau 
antrų kartų užgeso.

—- Labai prašau. Malonė
kite. Hm... taip! Bet, žinote,
tas žmogus gali nuskęsti! L ... . .
- Aišku, kad gali. perg,l.U
— Būtų gera jį išgelbėti, 

kų?

kad bažnyčia negriūva. Tada 
pasidrąsinęs tas drąsuolis įbė-

— Labai puiku!
— Paimti ir ištraukti!

rašius, kiek buvo galima pasi- 'go į bažnyčių ir pažiūrėjo, ar
gauti, kongreso pirmininkas
paskelbė, kad kongreso atsto-

— Paskui paguldyti į sau. so mie3k) p,e.
1 leiaus žydeliais suregistruota

čielas šimtas su dideliais ba
ru gerai ištrinti! ‘ryšiais.

— Paskui konjako į burnų 
įpilti!

— Vilnonį skudurų aš tuo
jau duočiau!

— O aš konjako pusbonkį
— Bet..
— Ko bet?
— Dalykas toks, kad pirm

iau #ireikia ištraukti.
— Aišku, reikia. Ir dar 

kaip reikia!
— Paimti už plaukų ir...
— Ak, kų tamsta! Kaip gi 

galima taip nekultūringai!
Juk jei aš padaryčiau toloą 
kiaulystę, mūsų darbo parti- 

! ja tuojau įteiktų parlamen
tui interpeliacijų!

— Tai gal padarysim;
šiaip, į meskime jam į vande
nį. konja
kų — tegul pats -v *

sų vietų!
— Paskui vilnoniu skudu-

kunigas su sakykla nenugriu- 
vęs.

Po pamokslo vėl pasišaukė 
nuo pleciaus pažamų -kaman- 
dų su dūdomis ir su visais 
nuo pleciaus žydeliais pasilei-

Vienuoliktų valandų, suska- do į kapus. Ale ant neščėsties, 
mbinus varpais sumai, volas- {užėjo lietus, taigi jų palydo

vai žydeliai išbėgiojo, tik pa- 
žarna kofnanda, 'karūnų nešė
jai ir keli vožnieji atstovai 
daėjo kapus. Prie savanorių 
kapų vienas pryeeris papry- 
čino; poterių niekas nekalbė
jo, ba, sako, jaunvkliai lie
tuviai poterių dar nemoka il

ties name ilgai ilsėjus po ilgos 
kelionės iš Alytaus pažarna 
komanda šoko lauk su visomis 
paipomis, manydama kad kas 
nors dega-pažaras, bet kitie
ms paaiškinus, kad sumai ava 
nija, tada, vietoje paipų, pa
siėmė dūdas ir ant miesto ple- 
ciaus grodami, kaip klebonas žada važiuoti pas Trockį mo- 
paiarė, atstovus su visomis įkytis. Kurie negalėsią asabiš-
karūnomis palydėjo iki šven
toriaus vartų.

Priėję prie šventoriaus var
tų sustojo publičnoj vietoj. Ir 
iš tiesų, kaip klebonas sakė, 
taip ir buvo: daugelis juos nie

kai pas Trockį nuvažiuoti, tai 
išsirašysią Trockio katekizmų.

Sugrįžę nuo kapinių susto
jo ties volastim ant miesto 
pleciaus, ties nuverstu caro 
paminklu, kur buvo iš lent
galių sukalta steičius, ant kū

Dvidešimts Penta Meti
uonun M Yv v
Rašo Tautietis

(Tęsinys)
Kun. Jurgis Jonaitis

Kun. Jargis Jonaitis buvo pirmutinis 
šv. Antano par. klebonas. Kai jis pradė
jo čia klebonauti, apsigyveno šv. Marijos 
parapijoje. Tai buvo labai nepatogu, nes 
toli nuo bažnyčios Taigi gerb. klebonas 
išnuomavo namų skersai gatvės už 13 dol. 
į mėnesį, nusipirko baldus, pats ten apsi
gyveno ir pradėjo klebonauti.

Jis pirmiausiai padarė salę po bažny- 
čia susirinkimams laikyti ir kitoms pra
mogoms daryti. Tai jam kainavo apie še
šis Šimtus dolerių.

Bažnyčia dar ne kartų nebuvo iSma- 
Jiavota. Taigi jis nutarė tai padaryti. Tas 
darbas jam kainavo 200 dolerių.

Bav© labai nepatega be vaTpo. Mūsą

žmonės dar Lietuvoje yra pripratę prie 
varpo, kuris juos sušauktų į pamaldas. 
Taigi, kun. Jurgis Jonaitis 1913 metais 
nusipirko didelį varpų už $5tX). Kas auko
jo 50 dolerių, to vardas ir pavardė yra 
įrašyta varpe.

Kunigo J. Jonaičio laikais Vincentas 
Uždavinis nupirko sakyklų už 150 dole
rių. Klemensas Treinavičius dovanojo Bet- 
lėjaus stainelę. Juozas Šviežauskas ir Juo
zas Verbickis nupirko po vienų kopų. Va
rgonus pats kun. J. Jonaitis nupirko už 
savo pinigus. Tie vargonai, nelaimei, su
degė gaisro metu spalių 5, 1920 metais. 
Kun. J. Jonaitis turėjo gražų chorų.

Didžiausias darbas buvo kun. J. Jo
naičio tai šv. Antano klebonija. Jam buvo 
labai nepatogu nuomoti namų. Taigi jis 
nupirko du lotu, mokėdamas vienų dole
rį, kaip jis pats išsireiškė ir pradėjo sta
tyti kleboniją.

Tai nebuvo lengvas darbas. Pirmiau
siai .parapijos kasoje nebuvo pinigų, o 
antras dalykas ne visi parapijonys pritarė 
klebonijos statymui. Tačiau kun. J. Jo
naitis nugalėjo visus priešingumus ir 1914

nas upės krantas.
Upėje skųfefĄ žmogus.
Jo mėšlungiškai sugniauš- 

ta ranka tai iškyla į vandens 
paviršių, tai vėl pražūva, o 
kai iš vandens pasirodo sken
duolio galva, — tylų orų su
drumsčia šiurpuliiigas riks 
rnas.

Ant kranto būrelis žmonių, 

sėdi ant akmenaičių, dairosi. 

Vienas čiulpia trumpų pyp

kutę, kitas kramto tabakų, o 

trečias traukia storų cigarų. 

Visi žiūri į upę.

— Ser (pone)! Man rodosi, 
vandenyje žmogus taškosi?

— Taip, mesje (pone), jis, 
rodosi, jau skęsta.

pasidaro sau masažų.
Numetė.
— Nedalėkė. Matote, nus

kendo.
— Taip... Kad ne tas 

mano naujas švarkas, kad 
vanduo nebūtų taip šaltas, 
aš tuojau...

— Žinote kų? Imkime jam 
gelbėjimo lankų!

— O kur. jis yra,

— Tilte sargo būdelėje.
— O sargas, ar yra namie*

tė ir praeidami pasikloniojo.
Nors stolyčnas paslas ir pre- rio sulipo stolyčios paslas ir 
.ridentas sakė, kad jų organi-Mriti dideli ponai. Tuojau pra- \ 

išgena ir žacijos nariai esą negriešni, sidėjo vožniausi kongreso pu-
bet pasirodė, kad daugiau bu- nktai: ponai rėkė, šaukė iš vi- 
vo griešnų, nes didesnė dalis sos sylos, kad visos partijos 
subėgo į bažnyčių. Kiti viro- reikia šunyščyti, o iš visų tau
zija, kad kadangi diena buvo tos atmatų: laisvamanių bedie 
šalta, tai subėgo į bažnyčių vių, cicilikų ir žydelių suda- 
apšilti. Dabar žmogus rask ryti vienų didelę taukininkiš- 
knriems tikėti. Griešnieji at- kų partijų. Tada būsianti vie- 
stovai per sumų pabažnai pa- na visam kontre vienybė, 
žvairavo bažnyčioje ir su ne- i Po ponų kalbų pažarna ko- 
kantrumu laukė slauno kong- n.anda dūdas pūtė, net žydų
reso pamokslo. (ruunų langai drebėjo, o žyde-

Pamokslų sakė mūsų kame- ( liai, kurie aplink buvo susirin- 
adorius. Na, kad jau sakė, tai(kę, gausiai plojo. Po to dar

- Ne, jis svečiuose pas pa-Į^’ speciališkai vožno kong- pagarbino popiežių, vyskupus
žistamus ,les0 a^ovanis- Kaip pradėjo'ir kunigus, ir viešai pasakė,

.v. . .. . Ivirožyti visus gerus jaunyklių kad mes su Roma, su popie-
— r įa p s ms i(Įįetuvjq padarytus dėl tėvy- žium neinam. Taip ir užsibai- 

tra tienų puėjęs vieš n-g ypač dėl Bažnyčios, dar- gė jaunyklių lietuvių glaunus
mieste. brač, aš nežinau, ar kongresas.

iš gailesčio, ar iš džiaugsmo, j Jaunyklių Priedelis
akis’ žemutiniame 

(Tęsinys 4 pusi.)

metais pastatė vienų puikiausių klebonijų 
Omabos diocezijoje. Ji kainavo tik $7.000. 
Dabar tokio namo nepastatysi ir už 20,000 
dolerių. Joje yra 12 kambarių su viso
kiais patogumais. Aplink klebonijų ir baž
nyčių jis prisodino daug medžių, kurie 
puošia parapijos nuosavybę ir duoda tik
ro Lietuvos miško’ išvaizdų.

Be vietinės parapijos kun, J. Jonai
tis dažnai važiuodavo į Kansas City bei 
Sioux City ir tenai rūpinosi lietuvių dva
sios reikfilais. Jis raginte ragino žmones 
statyti savo bažnyčių ir gauti lietuvį ku
nigą. Jo įtekmė nebuvo tuščia. Šiandien 
vienoje ir kitoje vietoje lietuviai džiau
giasi savo parapija.

Pagaliau kun. Jurgis Jonaitis, norė
damas patarnauti kareiviams dvasios rei
kaluose, išėjo į J. A. V. kariuomenę kovo 
11, 1918 metais.

Jo vietų užėmė kaipo administrato
rius kun. A. Tamuliūnas. Del nesveikatos 
jis ilgai čia nebuvo. Vėl trumpam laikui 
čia klebonavo kun. A. Srzeszykowski len
kas. Dabar jis yra miręs.

Kun. Jonas Olichnavičius
Dabar vėl atvyko lietuvis kun. Jonas 

Olichnavičius. Jis pasižymėjo tuo, kad ga
lėjo surinkti pinigų ir atmokėti skolą. 
Šių žodžių rašytojas tikruose šaltiniuose 
surado, kad kun. J. Olichanavičius ba- 
zaru 1920 metais sugebėjo padaryti $5,300 
ir atmokėti skolų. Tai buvo nepaprastas 
dalykas. Net ir didesnėse parapijose to 
negalima padaryti.

Trumpai pabuvus parapijoje, jis nu
sipirko du lotu užmokėdamas už juos 
$401.15 centų. Matote, jis norėjo statyti 
mokyklų. Bet mokyklai laikas dar nebu
vo pribrendęs. Dar nebuvo daug žmonių 
ir dėl to dar negalima buvo pradėti sta
tyti mokyklų.

Be to, dar nelaimė atsitiko. Spalių 5, 
1920, sudegė bažnyčia. Tai buvo didelė 
nelaimė Omabos lietuviams. Visos grin
dys, stogas, altoriai, vargonai, paveikslai 
ir kiti bažnyčios dalykai sudegė. Pasiliko 
tik sienos. - > ,

Aš Trokštu. ■ D

Jei saulė manęs paklaustų,
Ko kartais labiausiai aš trokštu, 
Aš jai atsakyčiau:

Aš trokštu,

Kad žemėn ji dangų nublokštų, 
Kad žmonės jos giedrų mylėtų, 
Kad amžiai prieš amžius neraustų... 
Jei vėjai manęs pasiklaustų, ,
Ko kartais labiausiai aš trokštu, 
Aš jiems atsakyčiau:

Aš trokštu,
r*”“ " ' -
Kad žmonės nesnaustų tarp bokštų, 
kad erdvės žaibais sužydėtų,
Kad amžiai sparnų nesuglaustų...

P. Vaičiūnas

Kas daug nori, tas visuomet vargsta.
Horacijus

» » ♦

Tam trūksta proto, kam trūksta va
(Daugiau bus) lios.
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Greitoji Pasalia
(Tęsinys i? 2 pusi.)

Jeigu jo ir ten nėra, reikia 
ieškoti pas jo seserį, o gal ir 
pas žentą. Aš manau, pirm
iausia reikia pasiųsti j>as jo 
pažįstamus, — jei tenai ne
ras, tegul ieško traktieriuj, — 
jei nėra traktieriuj — pas se
serį, paskui pas žentą.

— Reiškia, būdelė uždary
ta?

— Uždaryta. Bet ar nega
lima išlaužti duris? O tai, žiū
rėkite, jis greitai nuskęs.

— Ką tamsta! Kaip gali
ma laužti svetimas duris?! 
Geriau pasiųskime parnešti 
raktą.

— 0 ką mes pasiųsime?
— Ugi štai berniukas bė

ga. Ei, berneli, alio! Ar ži
nai senį sargą iš tilto būde
lės, kurioje yra gelbėjimo 
lankas? Paimk iš jo raktą. 
Bet pirmiausia nubėk pas jo 
pažįstamus, paskui į “Žuvies 
akį,” paskui pas seserį, pas 
žentą!

— Dabar negaliu: bėgu į 
vaistinę maniai vaistų par- 
nešti.

— Ot asilas! Na, gerai, nu
bėk į vaistinę, parnešk vais- 
tut, o paskui bėk sargo ieš
koti !

Kada berniukas pražuvo iš 
akių, būrelis žmonių nusira
mino ir iš naujo pradėjo rūky
ti, čiulpti ir kramtyti.

— Ser!
— Monsieur?..
— Aš manau, kad mes pada

rėme viską, ką galėjome?
— O, yes (taip)!
— Mes netraukėme jo už 

plaukų! ;
— Tat būtų buvęs smur

tas!
— Mes neišlaužėme būde

lės durų!
— Tat būtų priešinga tei

sei !
— Bet mes jam įmotėm 

konjaką ir vilnonį skudurą!

— Ne mūsų kaltė, kad visa 
tat nuskendo!

— Žiūrėkite! Man rodosi, 
jis jau leidžia burbulus?

— Savaimi aišku: tat iš 
džiaugsmo, kad artinasi pa- 
gelba.------

Senį sargą surado tik va
kare, suetmus.

O tuo tarpu tarptautinė 
konferencija svarstė sutarčių 
su Sovietų Rusija galimybės 
klausimus.

sikūrus nepriHausomai 1 sie
tuvai, 1918.m. įstojo į jos tar
nybą ir buvo priskirtas prie 
finiusų ministerijos, kur te
bedirba ir iki šiol, kaipo tos 
ministerijos patarėjas ir mo
kesčių reikalų inspektorius.

Kunigaikštis Jonas Gedimi
nas Beržanskis Klausutis yra 
lietuvių atgimimo tautinis ko
votojas, dar “Aušros” gady- 
prie nes vyras. Daug prisidė
jo prie iškovojimo pamaldų 
ir pamokslų lietuvių kalba 
Petrapilio katalikų bažnyčio
se. Jis taip pat išrūpino Vii-, 
niaus rusų II gimnazijoj 19- 
05 m. ir Rygos Aleksandro 
gimnazijoj 1908 m., kur mo
kėsi jo sūnus, jau miręs Kei
stutis, lietuvių kalbos pamo
kas ir tikybos dėstymą lietu
vių kallia. Dalyvavo D. Vil
niaus Seimo darbuose. Bend
radarbiavo ‘ ‘ Aušros ’ ’ gady
nės lietuviškuose laikraščiuo- 

! se. Rinko medžiagą lietuvių 
tautos istorijai, mitologijai, 
heraldikai. Kada 1905 m. Ru
sų caras paskelbė žodžio ir 
sąžinės laisvės manifestą, ku
nigaikštis Jonas tų metų spa- 

įlių 22 d. nusiuntė carui diplo- 
j matinę telegramą, dėkoda- 
Įinas, jog leista trims milijo
nams lietuvių tėvų kalba kal
bėti. Si telegrama buvo išti
sai atspausdinta Rusijos Vy
riausybės Žiniose ir rusų lai
kraščiuose. Visuomenėj pasi
reiškia jis ir iki šiol, ir visI

j parodo daug iniciatyvos. Pir
mininkauja lietuvių bajorų 
draugijai. Prisilaiko stipriai 
tautiškų pažiūrų, tačiau ne
priklauso jokiai partijai. Pats 
yra senovės lietuvių tikėjimo, 
bet didžiai gerbia ir katalikų 
bei evangelikų tikybas, o so- 
cijalistų nemėgsta. Jis yra 
amžinas blaivininkas, negeria 
ir nelaiko.

Pirmas jo sūnus, Keistutis, 
buvo bolševikų sušaudytas 
1918 m. Antrasis — Imiinin- 
gas Žemgalio Jaunutis —stu
dijuoja Lietuvos universite
te. Turi dvi dukteri: Minvy
dą ir P.ojautą.

Nežiūrint gražaus amžiaus, 
jis dar gerai atrodo ir matyti, 
Dievas jam ilgą amžių yra 
skyręs. J. Sav.

6t

LIETUVOJE
BUVUSIOJO “DR.” DAR 

BININKO LAIŠKAS

Sau keičia savo išorinį vare- tautinėj konfere»ei;įoj Žene-

dą. Provincija taip pat kiek 
galėdama neatsilieka.

Kelionę vandenynu turė
jau ko puikiausią ir linksmiau 
šią, jei neskaityti įvykio su 
vienu norvegu, kuris, matyti, 
melancholijos apimtas, iššoko 
iš garlaivio visai netoli Nor
vegijos krantų ir buvo visą 
valandą ieškomas, bet nesu
rastas. Keleiviai slėgimui nu
otaikos sumažinti kalbėjo, kad 
matomai, jis panorėjęs grei
čiau pasiekti Norvegijos kra
ntus, todėl nelaukęs, kol gar
laivis privažiuosiąs. Reikia 
pabriežti Skandinavijos Ame
rikos linijos parodytą didelį 
rūpestingumą ir svetingumą 
laive. Frederik VIII pasižy
mėjo savo švarumu ir ypatin
gai valgių gausumu ir įvairu
mu. Taip pat reikia pasakyti, 
kad taip Kopenhagos ir Klai
pėdos susiekimas palaikomas 
visai nauju ir gražiu motor
laiviu, statytu 1930 m. Va
žiuodami aplankėme keletą 
miestų ir turėjome progos jų 
pasižiūrėti.

Atvažiavus Klaipėdon bu
vom sutikti Šaulių Sąjungos 
atstovo, kuris maloniai vi
siems suteikė įvairių nurody
mų. Klaipėda, reikia pasaky
ti, per keletą metų mažiau te
pasikeitė savo išoriniu vaiz
du, negu kitos Lietuvos vie
tos. Bet lietuviškumo žvilgs
niu, man rodos, yra pažengus 
pirmyn. Lietuvių kalba yra 
daugiau gerbiama, negu prieš 
ketvertą metų. Reikia tikėtis, 
kad nežiūrint paskutinio sei
melio rinkimų rezultatų, da 
bar, po mums palankaus Ha-1 
gos tribunolo sprendimo, lie
tuviškumas Klaipėdos Krašto ; 
dar labiau sustiprės. i

Kaip atrodo kitos Lietuvos Į
j

vietos? Kalbant apie Kauną, 
reikia pasakyti, kad jis per I 
keletą metų gerokai pasikei
tė. Daug naujų, gražių namų j 
pastatyta, gatvės meksfoltuo- į 
jamos. Taip pat lietuvišku
mas vra didesnis. Nežiūrint!

* ' 
dabartinių blogų laikų, kurie, 
tiesa, ne taip labai pasireiškia 
Lietuvoje, Kaunas dar spar-

Parvažiavęs aš daugiausia 
lankiau savo pažįstamus. Da- 
brtiniu laiku esu Kaune ir 
munau baigti studijas. Ieškau 
tarnybos ir tikiuos gauti, 
nors Amerikos piliečiui susi
daro-šiokie tokie sunkumai.

Baigdamas linkiu visiems 
viso gero, parašykit kas ge
ro, naujo Chieagoje. Įpratęs 
buvau skaityti kasdien ang
liškus laikraščius, dabar išsi
ilgstu jų.

I. Taruška.

Alkoliznims negrų tarpe.
Šių m. rugsėjo mėn. tarp-

voj ( Tautų Sąjungoj) būva 
konstantuota, kad viena iš 
svarbiausių priežasčių kolo
nijų gyventojų naikinimo yra 
girtavimo išsiplėtojimas, y- 
pač žalingai veikiąs alkoliz- 
mas į juodųjų .(negrų) pasau
lį. Ištisos negrų giminės yra 
jau išnykusius vien tik dėl 
girtavimo, kurio juos išmokė 
baltieji norėdami greičiau pa 
vergti. Prieita išvadų, kad 
reikėtų išleisti įstatymus dr 
audžiančius negrams girtau 
ti, nes vienų misijonierių pas
tangos nublaivinti negrus, ne 
sarna atatinkamo įstatymo ir 
trint iš baltųjų priešingą pa
vyzdį, maža tegalima padary
ti.

r"
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Draugas Boxing Tournanient
Tickets on Sale Now!
Tickets for the preliminaries and Finais are 

now on sale at the Draugas Publishing Coin- 
pany.

General Admission $0.55 and ringside seats
$1.10.

Got your tickets early by applying direet 
or niailing in your reąuest togetlier with 
clieck.

Draugas PuMistiing Company
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIŲ STIPRUOLIAI
C. Y. O. CHAMPIONAS 

Heavyweight

S. SAKALAUSKAS

C.Y.O. CHAMP. OP 
WILL COUNTY 135 Lbs.

DE JULE

DRAUGO” KNYGYNE
Galijna gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina......................................................... lQc.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto- 
\ ertė J. Mintus | ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as

menų. Pusi. 71. Kaina ....................... ................................. 20c.
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kua. 

Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. 

Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis. 
84 Pusi. Kaina .................................................................... 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina___ 40c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina ..................................... 20c. Į

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cliicago 1920. 
Kaina ........................................................................................  50c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina..........................20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina .................................................................................................. 10c.

Kunigaikščio Gedi 
mino

Rugsėjo m. 7 d. suėjo 70 m. 
amžiaus kunigaikščiui Jonui 
Gediminui Beržanskiui Klau
sučiui, kuris savo giminę iš
veda iš Did. Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino sūnaus 
Klausučio. Jis yra gimęs Že
maičių krašte 1862 m. rūgs. 
Bi. 7 d. Gimnaziją baigė 1883 
m. Šiauliuose, o universiteto 
matematikos skyrių Petrapi
ly 1888 m. 1889 m. įstojo į 
rusų valstybės tarnybą, kur 
ištarnavo iki bolševikų per
versmo, pasiekdamas net 
yaletybės patarėjo titulo. Su-

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avcnue Chicago, I1L

C.Y.O. L.II. RUNNER-UP

J. BARAUSKAS

A.A.U. CHAMPIONAS 
Heavyweight

P. KETURAKIS

DRAUGO”
BOXING

WILL COUNTY CHAMP. 
175 Lbs.

ELI RUNGAITIS

TOURNAMENTAS
Kuriame dalyvaus vien Lietuviai kumštininkai iš visų Chicagos kolonijų ir apielinkių.

PRELIMINARIES
KETVERGO VAKARE, LAPKR.-NOV. 3, 1932

ST. AGNĖS GYMNASIUM 3026 ARCHER AVĖ.
I
PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE ĮŽANGA .55 IR $1.10

nes

Kumšty

64
Kumšti

ninkai

AU6RO6 V ART V PARA P. TEAMAS.

F I N A L S
KETVERGO VAKARE, LAPK.-NOV. 17, 1932

Pradžia 8 vai. vak. C. ¥. 0. CENTER CONGRESS & WABASH Įžanga .55 ir $1.10
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI IR PAMATYTI LIETUVIŲ STIPRUOLIUS. DRAUGAE BOXINO KOMISIJA.

V
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Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą 

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti j ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain Expellerj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus j dieną, tuojau* 
sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain- ExpeĮkris 
ji iigydė."

A. S.
Manchetter, Conn.

PAIN-EIPELEER

DAKTARAI:

1- — Taikos žibintas, nesenai pastatytas Neauville — St. Vast, Prancūzijoj, kuri dau
giausiai nukentėjo nuo pasaulinio karo. 2. —Philadelphia miesto majoras įteikia dovanų- 
medalj žymiai Amerikos. lakūnei Ameliai Earliat Putnam. 3. — Du įžymūs Amerikos poli
tikai: buvęs prez. C. Coolidge ir Al. E. Smith.

TeL Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICEPiO
Vai.: 10-7 7 ryto: 2-6 ir 7-9 vukare

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St. 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro

Rez.: 3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Ava. netoli Kedzie)

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
Tel. LAFAYETTE 3067

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti <7th Street 

• ...» .

ofisas Tel. Grovehiil 6617
Rea. 6787 S. Artesian Avė. 

TeL Grovehiil 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8428 West Marųuette Road
VaL: 8-6 ir 7-9 P. M. Ket. 9-18 AM. 

Hedėlloj *uzltarus
Tel. Canal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 TVėst 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Boulevard 7689

Rez. Hemlock 7691
TEL. CANAL 0402

Office Phone 
Prospeet 1028

Hm. »nil Office 
2359 So. Leavitt St

Canal 0706

B0XING NEWS nej.r. Froni a loeal affair of participants are important
small conseąuenee it is fast characters in the realui of box-
beeoming a national tournam
ent, receiving recognition by

gas Contest beeomes more am- 'American Newspapers and- the
date'Radio world. That is as ?reat number of contests

1 , i r „ e :things will get under way a- sliouki be for some of tfccL ° & •
į bout 7 P. M. Tliat means six 
liours of entertainment for you 
fumished by figliting youngss-

The magnitude of the Drau-

eacli day as tlie 
for the preliminarios dravvs
azmg

GkABORIAL

J, F. RADŽIUS
PIGIAUSIA? LIKT. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS G R ABORTUS

nig.
There will 

bouts on Nov.
be at least 28 
3rd. Because oi

todėl, kad priklau
sau prie grabų tf- 
dlrbystėa

OFISAS
((8 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8888 S. 
Halsted Street, Tei. 
Victory 4888.

Laidotuvėm® pa
tarnauju gerlaupia i Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauM*. 
Ir pigiau negu kiti Reiks i e meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 8616 arba 1618

2314 W. 23rd PU Chieago

1439 S. 49 Court, Cicero, Dl.
TEL. CICERO 1917

Phone Bonlevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me l&l aidų užlaikymai 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabun Avaava

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUB 

Chieago, UI.

ers wlio seek glory and lame . 
in winning. You ean expect 
some of the fights will be 
funny, cthers will arouse yout 
symphaty, a few will make 
you wish you, tvėrė in the ring, 
and otliers will make you quite 
satisfied that you’re just an 
onlooker. For entertainment 
the Draugas tournament can- 
not be beaten. lt is the first 
affair <rf and a migli-
ty big one. See you in the 
first row.

gėrimus. Prohibicijų rėmė, 
visi to šmtmečio iniperato- [ 
riai. Vienas iš jų, Kang-TJi 
perimdamas sostų charakta- 
ringai išsireiškia: “Po to, kai j 
aš atsisėdau soste, negersiu 
šitų gėrimų nei prieš valgį, 
nei prieš šventes, nei kita jo
kia pramoga, nes jie padaro 
žmogų kvailu ir be galvos; 
jie duoda progų visokios rū
šies nesusipratimams ir ligo
ms.”

'Gydytojai prieš kokteilį,
(eoektails).

Prancūzijoj ir Anglijoj 
pastaruoju laiku yra labai ' 
išsiplatinęs paprotys svaigin- f 
tis kokteiliu. Kokteilis yra, 
labai svaiginantis gėrymas, 
gaunamas sumaišius tam tik- j 
ru būdu spiritų su kitais nar-1 
kotikais. Dr. Gillermnas Že-'i _
novoje ištirinėjęs kokteili at- 4817 W. 14th fc>t.

• • v * • • -rado, kad jis žmogų nuodija
kaip ir strichninas. Sąryšy su Dr. C.K. Kliauga

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260

DR. GDSSEN
X—RA Y

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Cicero, 111.

Tel. Canal 0257 Res. Prospeet 6659

DR. P. Z. ZALATŪR1S
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Vai.

jo išsiplėtimu Prancūzijoje ir d e n tįstas
... Utarninkais, Ketvergais ir Snbatomls

Anglijoj atsirado daug proto 24au W. Marųuctle Kd. arti Weslern 
,. . 1 Avė. Phone Hemlock 7X28ligonių, pamišėlių, degenera- Panedėdaia, Seredomie Ir PStnyčiomis 
, T„J'l T> - • * ! i*21 So- Halsted Streettų. lodei Prancūzijos ir Ang
lijos gydytojų sąjungos ir Pa
ryžiaus Medicinos Akademija 
rimtai yra susirūpinusios, už
kirsti kelių tolesniam koktei
lio plėtimais!. Tam tikslui net 
išleido 1931 met. specialių an
ketų.

Plione Canal 6122
DR. S. BIE2IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABO RIUB IR LAIDOTUVIŲ

▼EDRJAE

1650 WEST 46th STREET
Kampu 4«tk ir Paulina Bta.

Tel. Boulevard 6888-8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlS- 
kal„ mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Bulgarijoj Naujas 
Įstatymas Alko- 

iri

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chica-o
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. S. A. BGWIAT
4729 WEST 12th PLACE 

Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Berodoa 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 
bua

1924 W. WA8HINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:89 — 6:90 kasdien 
Telefonai: Kedzie 1460 — 2461, arba 

Cicero 662. Res. tel. Cloero 8888

TaL Lafayette 8798

DR. A. J. JAY01Š
VaL: 8 Iki 6 po pietų, 7 Iki 8 «*k.
Office: 4459 S. CalifomiaAva. 

Nedėlioję pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7484

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas lįst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. V. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—18

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą,. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū 
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyata Ofisai

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Bulgarijos parlementas pri. 
ėmė įstatymą, kuris nuo š. m. 
gruodžio niėn. įsigalios. Ši 
tuo įstatymu visos valgyklos, 
kavinės, arbatinės, viešbu
čiai piiverstinai turi laikyti 
bealkolines vynuogių sunkas 
(bealk-vynus).

Nežiūrint sunkaus krizio 
i bulgarų abstinentų draugijos 
veikia gyvai. Gruodžio mėn. 
šaukiama metinė konferenci
ja. Liepos mėn. atšventė Šu
niena (Scjionmen) Abstinen-

Tėvu Marijonu Misi
jos rudens meto

Spalių 30 d. ligi lapkričio 2 
d. tridienės už mirusiųjų sie
las pamokslai Angelų Kara

lienės bažnyčioje, Brooklyn, N, 
Y.

Lapkričio 1 d. ligi 9 d. už- 
dflšinė oktava Aušros Vartų 

i bažnyčioje, Chieago, III.
lapkričio 10 d. ligi 20 d. 

misijos Kenosha, Wis.
Lapkričio 13 d. ligi 20 d. 

vienos savaitės misijos Lom
eli, Mass.

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. 
Keturių dešimtų valandų ŠS. 
Sakramento, Adoracija Pitts 
burgh, Pa.

Lapkričio 29 ir 30 Sv. An
driejaus bažnyčioje atlaiduose 
pamokslai, Philadelphia, Pa.

tų mokytojų sąjunga 10 metų ' Lapkričio 28 d. ligi gmod- 
sukaktuves, kuri pradėjo sa-'žio 6 d. rekolekcijos ir ketu- 
vo darbų su 11 narių; dabar jrių dešimtų valandų ŠS. Sa- 
jau turi 720. Sąjunga taip kranrento Adoracija Cicero, 
pat globoja abstinentų moki
nių ^draugijų su 5,000 narių.

Phone Hėmlock 2061

nR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EKTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

6558 SO. YVESTERN AVĖ.

□R. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDULIAI

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVĖ,
Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKO
GYDYTOJAS IK CiUKUKGAtt

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 Ir nuo 
» iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Bonlevard 7820 
Namų Tel.: Prospeet 1030

AKIŲ »yi)¥TOJAIi

DR. VAITDSH, OPT.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47tli STREET

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
ssti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų apteinmio. nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuirau 
oataractua Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai altinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
nas su elektra, parodančių mažiau- 
uaa klaidas.

Bpeclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo lt ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pl- 

Žio 8 d. ŠVČ. Marijos Nekalto negu buvo. Musų kainos pi-

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiudieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEW1CK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WKSTEKN AVĖ. 
Chieago, Iii.

Ill.
Lapkričio 30 d. ligi gruod-

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VAIDINGOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
N uo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 18 dienų

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Res. Tel. Hemlock 2615

TeL GrovehUl 1596

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldieblato 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3006

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-6 Ir 8-9 vai. vakare

VII — ši tu t m-. Kinija ir al-lrt ..... ,, , .J I Prasidėjimo Novena Cambri-
Holizmas. I , , rInge, Mass.

Kaip raadaaie, Kinijoj jau Gruodžio 3 ligi 11 šv. Te
si noveė j buvo daromi iš ry- rusės novena šv. Andriejau? 
žiu gana stiprūs alkoliniai bažn., Philadelphia, Pn. 
gėrimai. Tik XVII — šiint-f Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie-j 
mėty, labiau sustiprėjus vi- nos savaitės misijos Sv. Juo-j 
daus valdžiai, buvo uždraus- zapo bažnyčioje, So. Chieago,; 
ta gaminti ir gerti alkolinins M-

Misi,joms vadovauja marijo
nai misijonienai: T. Antnnas 
Petrauskas, M. I. C. ir T. Jo* 
nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne
seniai grįžę iš Lietuvos.

genuue, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTA8

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
▼ųl.: ryto nuo 10—13 nuo t—6 po 

pietų: 7-*-l:80 vai. vakare. 
Nedėliomis 19 iki II

Telefonas Midway 2880

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRA BORTUS

LeM«<uv4a»M piktas patarnavi 
galimas irt 285.00 

■•PLYCIA DYKAI
1344 s. Av«ų Cicero, Iii. Į Aleksandras Bublya, M. L C.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

Nedėliomis: auo 10 iki 18.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Utarų. ir Kstv. vak, pagal sutarti

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 va laidai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadieni*

Ofiso Tel. victory 3687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2874

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ,
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 8-6 po 
plet Utarn. ir 8ubat. nuo 1-6 vak. 

Aventadleniais pagal sutarimų.

Tek Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgus

6558 S. HALSTED STREET 
VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Tel. Hemlock 8766
Rea Tat Prospeet 6«1'«

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedsle 
Rea 1611 So. Caltfomla Ava 

▼U. t 1-6. 7-8 v. v. Oskiriant Keė»

Ofiso ir Rea Tai. Boulevard 59 J1
DR. A. J. BERIASH
756 W. 35th STREET.

Ofiso vai.: nuo 1-Y, nuo
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Kongresmono Sabą- 
th'o laiškas

Kongreso atstovas A. J. Sa- 
batli iš Chicago parašė laišką 
prezidentui Hoover’iui. Atsto-

Tymu ^pneš* sveUifhšalių'^var-

žyiną. Kas čia gali tikėti, kad 
svetimšaliai darbininkai ati
ma duoną daugeliui piliečių 
darbininkų. Tai tik krašto šo
vinistų prasimanjTnas. I'Įe gi 
krašte pagerėtų laikai pašali
nus svetimšalius.

Pagaliau vedama kova prieš 
svetimšalius yra priešinga ki

X

vas tuo laišku reikalauja, kad 
ateivystės biuro valdininkai I lutoms šio krašto tradicijoms, 
mažiau kištųsi į labdarybės į-
-staigų veikimą, kad patikri
nti alkstančius vargšus sve
timšalius, bet energingiau im
tųsi veikti prieš tikruosius kri, 

. minalistus.

PADĖKA

ftiuomi Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Seserys nori išreikš
ti didelę padėką visiems at
stovams ir svečiams dalyvavu- 

- “Spaudoje teko skaityti,“ siems pirmame Vienuolyno Rė 
-tarp kitko rašo kongresmonas mėjų Seime, spalių 9 d., 1932. 
-prezidentui, “kad darbo de-1 Sunku tinkamai Įkainuoti 
’partamento sekretorius Doak Seimo sėkmės. Trumpai saka- 
;jsakė savo agentams akyliau ^nt, pirmasis šv. Pranciškaus 
dirstelti į labdarybės Įstaigų Vienuolyno Rėmėjų seimas bu 
veikimą, kad susekus, gal šios vo labai sėkmingas. Netikėtai 
-Įstaigos šelpiu neteisėtai šia-{^įdėlis skaičius atstovų, ’sve- 
me krašte gyvenančius sveti- >nj įr kunigų susirinko ir nuo 

.msalius, kurie reikalingi ne pat pradžios iki pabaigos visi 

.šelpimo, bet deportavimo. j energingai svarstė Vienuoly- 
. “Tokia politika ir progra- !no būtį, liečiančius dalykus. 
Ima yra ne tik nežmoniška, bet |V iai, kaip vienas, tąja pačia 
■ ir biauri. Šie nelaimingieji sve- kilnia dvasia perimti, savo pa- 
dimšaliai, kurie neturi darbo, |s,anff°mis sustiprino Rėmėjų 
tikrai negali paveržti iš šio ; organizacijos pamatus ir kėlė 
krašto piliečių darbo. Sekre-’ savitarpinę dvasią, 
toiiaus Doak’o pasakojimai,* Žymus buvo gerb. kunigų 
'kad jis tuo būdu nori užtikrin- klebonų pasidarbavimas. Šie
pti darbą didesniam bedarbių n.s garbingiems kunigams —

K*- r ><*

Susižiedavus karališkoji 
ir Švedijos princesė Ingrid.

pora. Anglijos princas Jurgis

pradėjo akmenimis svaidyti į 
Abramavičių namą, grąsinda- 
mi apipilsią žibalu ir padeg
sią, jei neatiduos vaiko. Iš 
Mažeikių atvykę 3 polic. mi
nią išsklaidė. Vėliau paaiškė
jo, kad vaikas nuėjo į Mažai- 
čius pas Gedvilienę.

Be to, Mažeikiuose nežinia 
km dingo Kimpienės 5 m. vai
kas. Vėl buvo manoma, kad 
jį pagrobęs žydas. Bet vėliau 

I paaiškėjo, kad jis nuėjo pas 
'savo tetą Į Juknaičių k., kur j 
jo motina kasa bulves.

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip 

Hollyw'oode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai iSeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
poin9:nentų ir sempellų paSaukit mus 
telefonu- ENGLFAVOOD 5S40

lies. 730 W. 62nd St.

amerikonų skaičiui, yra • vais- Rėmėjams Seserys yra dau
kiai juokingi ir tuo būdu mi-, skolingos. Jie nesigailėjo lai- 
Ii jonų bedarbių negalima iti-.ko ir lėšų, kaip ir kiti atsto- 
kinti. Toksai darbo departa-1 vai, kurie atvyko ne tik iš 
mento žygis gali sukelti daug Pittsburgb’o ir apylinkės, bet 
nereikalingos baimės neltimi- ir iš toliau. Visi buvo apsiša-
ngųjų vargšų svetimšalių tar- rvavę kilniomis mintimis ir
pe. O juk jie ne dėl savo kai- naudingais patarimais. Įnešta 
tės turi ieškoti sau pagalbos ko geriausi sumanymai palai-
šelpimo Įstaigose.

“Tad nuoširdžiai meldžiu,
kad p. prezidentas tuojau su-

kymui ir sustiprinimui šios 
draugijos, kurios tikslas yra 
ateityje remti Seserų darbą

laikytų šį nežmonišką prieš Dievo garbei ir Tėvynės nau- 
vargšus svetimšalius veikimą, dai. . ».
Darbo departamentas tegul e- Į Per seimą iškelta mintis a 
ncrgingiau imasi priemonių p>e naująją knygą, kurią iš- 
prieš svetimšalius piktadarius, leidžia Šv. Pranciškaus Sese- 
ir juos deportuoja, o vargšų rys dešimties gyvavimo metų 
bedarbių nekliudo.’’ Į sukakčiai paminėti. Knygoje

Kongresmonas Sabatb per.telpa įdomi istorija, liečianti 
ilgus metus yra pasižymėjęs ne tik vienuolyną, bet ir dau- 
kongrese savo griežtu nusiūta- gflĮ lietuviškųjų kolonijų bei

SUDEGĖ S

FABRIKAS

Pirmadienis, spalių 31 d., 1932
^r.'.u • . , y,u.--------

ŠIAULIAI. Spalių 3 į 4 na
ktį Š. Kruminsko krakmolo 
fabrike, iš džiovyklos, kilo di
delis gaisras. Ugnis sunaikina 
mašinas ir visą fabriko inven- 
torių. Liko tik sienos. Nuosto
lių padaryta apie 55,000 litų 
sumai. Fabrikas buvo apdrau

stas Londone 4.000 dolerių. 
Pažymėtina, kad pastaruoju 
laiku Šiauliuose padažnėjo 
gaisrų. Ugniagesiai veik kas
dien šaukiami.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

APGARSINIMUS IR 

BARGENUS

veiklių žmonių darbuotę ir ste 
būtiną jų darbų pasisekimą.

Nauja knyga įdomiai išdės
to tris vienuolyno istorijos pe
riodus: pirmas periodas — 
lietuvaites seseris pas lenkes 
Nazarietes — galima palygi
nti prie Izraelitų gyvenimo E- 
gipte; antras periodas — lie
tuvaites pas vokietes tris me
tus, galima lyginti kelionę į 
pažadėtąją žemę; trečias pe
riodas — lietuvaites savo Na
me, tai izraelitai pažadėtoje 
žemėje. Visa istorija yra pa
puošta gražiais paveikslais. 
Todėl atstovai, išgirdę apie to
kią svarbią knygą, — rūpino
si gaminti planus jos išplati
nimui.

Kaip iš apylinkės, taip ir iš 
kitų miestų suvažiavo atsto
vai su gausiomis aukomis, už 
ką visos Seserys nuoširdžiai 
dėkingos. Visų geraširdžių, 
kaip kunigų, taip ir atstovų ir 
svečių atsilankymas suteikė 
Vienuolynui ne vien medžią 
ginę, bet ir moralę pagalbą 
Savo dėkingumą Seserys ro 
mėjams stengsis išreikšti kas
dieninėse savo maldose.

Šv. Pranciškaus Seserys

plonais popieriniais aptaisais 
kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dą, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Šventasis Rastas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vnlgato tekstu, Ket- 

I virtas Tomas, kaina $4.00.
Viršminėtas knygas dar ga

lima gauti:
“DRAUGO’’ KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tų lubų

Telefonas State 7660
Valandos 9 .ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9000

Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8, 
Rootn 906 TeL Dearborn 7969

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvergalr 
— « Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 711”

VAIKAS SUKĖLĖ 
PANIKĄ

Šiomis dienomis Tirkšliuose, 
j dingęs be žinios Tarvainienės 
sūnus Aleksandras, 13 m. am-• t5

, žiaus. Kilo kalbos, kad pagro
bė* žydai, broliai Abramavi-
čiai. Susirinkus žmonių minia į

Namų Tel. Hyde Park 1996

J, P. WAITGHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MTCHIOAN AVĖ 
Tel. Pullman 6950—6377

‘ 4600 S. WOOt) ST.—Ketvergo vak 
Tel. Lafayette 6393

>160 N T.A SAT.I.E ST—pagal aptarti

KALĖDINĖS EKSKURSI
JOS Į LIETUVĄ

Ims mažiau T dienas į “se
ną krajų’’, jeigu keliausite 
greita Lloyd Linija — Bremen 
ar Europa. Kiekvienas kelei
vis turėtų pasinaudoti šia pro 
ga aplankyti savo kraštą ir 
tuo pačiu kartu praleisti Ka
lėdų šventes tarp savųjų.

Nortli German Lloyd, be a- 
bejonės, yra viena iš popula- 
rų Transatlantinių linijų ta
rp lietuvių Amerikoje. Ši ko
mpanija organizuoja keturias 
Kalėdines ekskursijas į Euro
pą dviem jūrų milžinais: Bre- 
men ir Europa.

Ši linija rūpinsis keleivių 
gerove, suruošdama įvairių 
pasilinksminimų. Visos eksku
rsijos bus asmeniai vedamos; 
bagažai ir vist keleivių reika
lai kaip ir visi kitoki reikala
vimai kelionei bus aprūpinti.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

B© mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merikoje. Mokytis reikia ir senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chi- 
cago.1 yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naują mokinimo būdą 
Išnokinama i trumpiausią laiką ang
lų Ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvėrlystės. stenografijos, pilletystės, 
laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir 
kitų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 
p. J. P. Olekas, yra senas Ir daug 
prityręs, kuris gražiai Ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus Ir 
kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite Ir įsirašykite šiandien. MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
pietų ir nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu
Mokykla

3106 So. Halsted St.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos. /
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.,

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas,

Democratic

Headquarters

Lithuanian

Division
134 N. La Šalie St. 

Chicago

Savininkas
Dėl geriausios rųšlea 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olseila šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONA8, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, m.

Republican 
Headųuarters 

Lietuvių Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Chairman, 
Palmer House, 

Room 777.
STATE:

A. K. Valukas, 
Chairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R. Pitkicwicz,
, Chairman

Metropolitan Bldg. 
134 N. La Šalie St. 

Room 300.

NAUJA GAS0LIN0 STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H I G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jai manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes uilalkome 
▼leną Iš geriausių rūšių autotnobl- 
liūs — 8TUDEBARER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangią kalno.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVESTŲ®

--------Telephone Lefagette 71*9

Naujausi Lietuviški 
Kolumbia Rekordai
VISI REKORDAI PO 45c

16269—Aukso miglos ir Meilės ta mums nedainuok. Pauras ir 
Glraitis

16270-—Rylų daina ir Turkų vesluvšs.. Lietuves viešbučio orkestrą 
J6271—Kur lygūs laukai ir Sutems tamsi naktužėlė. Karo mokyk

los choras
16272—Namo, ir Oi, kad išauštų. Mikulskio vyrų oktetas 
16267—Atskrend sakalėlis ir “Ant kalno.” Vanagaitis ir Stuogis 
16266—Aržuolinial pamatai ir Mokslas darbas lygių šuoliai.

S. Pauras
16256—Ulonai ir Ar aš tau sese nesakiau. A. Vanagaitis. Stogis ir 

Oželis
16268—“Misa Lietuva” ir Ar tu žinai broli? V. Dineika ir 

J. Ptarauskas
16263—Adbulinis ir Vargoninkas. Vincas Niekus.
16264—Gegužinė polka ir I Braziliją. Lietuvos viešbučio orkestrą 
16255—Kariškas vaizdelis ir Sudiev, sudiev. D. Dolskis 
16252—Kukutė. Valcas ir Myliu. Tango. V. Dineika ir J. Petrauskas 
16253—Suktinis ir Lietuviškas Popuri. V. Dineika ir J. Petrauskas 
16256—Link Mergelę ir Nemuniečių — polka. Mahanojaus Liet.

orkestrą.
16259—Plikiu ir Toks vaikinas — polkos. Mahanojaus Liet. orkestrą 
16254—Aukšti Kalneliai ir Ak Norėčiau. Mahanojaus Liet. orkestrą 
16251—Rinkai man bernel} ir Adomo ir Jievoa polkos. Mahanojaus

Liet. orkestrą.
16262__“Oi Atmink” Ir Užaugau Lietuvoj. Vanagaitis ir A. Ožellenė
16261—Svetima padangė ir Studento sapnas. Jonas Giraitis su

orkestrą.
16260—Nuovadoje ir Amerikos Lietuvių priėmimas. D. Dolskis 
16257—Atsiskyrimas su mylima ir Vasaros grožybė. S. Pauras Ir

Giraitis
16227—Jurgio ir Ūkininkų — polkos. Pennsylvanijos Anglekasial 
16226—Sunku Gyventi Našlaitėliams ir Garnys atplesdeno. Pauras

ir Antanėlis

VITOR VĖLIAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI
14055—Valdininkė ir Mereina — Polkos. Viktoro Kapellja 
14054—Sbenadorlo ir Lluosybės. Po|kos. Krygerlo kapellja 
14053—Kalnamasys polka ir Man liūdna gyventi valcas. Krugerio

kapelija.
14052—Pasiilgimas Tėvynės — Maršas ir Vestuvių maršas. Viktaro 

kapelija

KOLUMBIA REKORDAI
16076—Rūpinsiu dainužę ir Oi, sopa, sopa. J. Kudirka
16092—Neveski vaikine ir Ak, myliu tave. Kast. Menkelioniutė 
16103—Kad mes gėrėm midų. alų ir Oi kas? Liuda Sipavičiūtė 
11155—Saulutė tekėjo ir Ganėm aveles. Dujatas. Menkelioniutė ir

Stankūnas
16jf>3—Vasaros naktis ir Bėda kad giltinė ne ėda. Liuda Sipav’čiutė 
16178—Panemunis polka ir Karolina polka. Worcesterio Liet.

Orkestrą.
16184—Užburta Pvlis, polka ir Moderniškas klumpakojis. Budrike 

rad|o orkestrą
16239—Tykiai, tykiai ir Dziedukas. Iš Lietuvos vyrų kvartetas

VTCTOR REKORDAI
7nooo—Vqt kn-ku I- Oi tu žirge, žirge. 'Jonas Būtėnas
80398—Ko tu žvengi žirgeli ir Augo putinas. A. Vinekevičius 
80463—Polka briliante ir Seintila mazurka. Mandalynu kvortetas 
81327—Bėgau pas mergelę ir Apie žvdą barabančiką. S. Pilka 
8160?—Rot-ė e-nreos ir šarka ir Žąselė. P. A. Dulkė.
14000—Anie džiabąl ir Jauna senatvę. S. Pilka
14009—Me'io inhnnas ir Sakė mane šiokia. Krasauskienė ir 

Volteraitė
14012—Valcn rinkinis ir Pasveikinimas Iš namu. Alkani muzikantai 
14014—Klnus’-k mylimoji ir Burdingierius praktikuoje. žiūronas ir

grupė /
1 4071.—n<,<mndinės banketas Ir Pas motinėlę. J. Žiūronas
140’3—Sveikinimas Iš Lietuvos ir Kauno landler. Linksmi vaikinai 
14025—Pas močiutę augau Ir Sėdžiu po langeliu. Krasauskienė Ir

Volteraitė
14n?a—t tnnmin<s Ir Užgavėnės. Žiūronas ir Orupa
14 034—Kaimo t- Pavasario, polkos. Viktoro kapeliia
14035—Tolima laimė villoia ir OI greičiau, greičalu. Jonas Būtėnąs 
14039—T alma Ir Džian-sminga Polkos. Stvgų orkestrą 
1 4041—Pntmantas ir Gėlvnas Polkos. Kaimo orkestrą.
1404?—Užmiršai tėvu kanus ir Laivine. Jonas Būtėnas 
14043—Senberniu ir Gr|žk namo. Polkos. Aklraa — Biržys

20 METŲ IŠPARDAVIMAS
Midget. Baby Grand Radio vertės $19.00 už $Q 75
9 tūbų Philco radio vertės $100.00 už............... $39 OO
Phileo Radio ir Phonografas krūvoje ....... $^Q OO
Royal rašomos mašinėlės vertės $35.00 po....$2^, OO
Panešamos Portable Victrolos vertės $10.00 po $^ 95
Geriausios Phonogr. Viktrolų adatos 100 už 5 centus
Nauji Lietuviški Gražiausi Rekordai. Visas katalogas pasu 
rinkimo iš 5,000 rekordų. Vertės 75 centų po 45 centus.

Siunčiame į kitus miestus pirkėjas turi apmokėti siunti
mo lėšas.

Jos. F. Budrikę Ine.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167
LIETUVIŲ PROGRAMAI: Nedėliomis W.C.F.L. 970 k. 

nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvertais: W.H.F.C. 1420 k. 
nuo 7:30 iki 8 .30 vakare.

Finansuojama Budriko Krautuvės.
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