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Herriot’as kaltina J. Vastybių prezidentą
ANGLIJA TOLIAI) ISSSSUKINĖJA KARO 

SKOLŲ KLAUSIMU
NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMU 
PASITARIMAI BUS LONDONE

VOKIETIJOS VYRIAUSYBE ŽADA 
MAŽINTI LAISVES VARŽYMUS

HERRIOT’AS KRITIKUOJA 
HOOVER Į

TARP J. V. IR ANGLIJOS 
IŠKILO KRIZIS

LIETUVIAI TAUTŲ KARNIVALE 
ŠAUNIAI PASIRŪK

AKADEMIKIŲ ŠOKIAI SUŽAVĖ
JO 20,000 ŽMONIŲ MINIĄ | i

PARYŽIUS, gr. 13. — Pra- AVASHINOTON, gr. 13. —

ncūzijos premjeras Herriot’as j Tarp J. Valstybių ir Anglijos 

vakar parlamente kalbėdamas iškilo krizis karo skolų reika-

pareiškė, kad visus šiandieni

nius Europai nesmagumus pa

darė prezidento Hoover’io pa

skelbtas moratoriumas.

Jis sakė, J. Valstybės neno

ri priklausyti T. Sųjungai, o

le. Anglija šį sekmadienį pri

siuntė notų, kad ji gruodžio 

15 d. mokės skirtų skolų dalį. 

Tačiau ji tai darys remiantis 

ne veikiančia, bet nauja sutar

timi; kurių ji tikisi su J. Vai-

į F.uropos reikalus dažnai ki- stybėmis padaryti, 

šasi. Paskelbtu moratoriumu J. Valstybių vyriausybė ta 

sustabdytas reparacijų mokė- pačių dienų Anglijai atsakė, 

jimas ir šiandien vra sunkė- i kad karo skolų mokėjime ji

nybių su karo skolų mokėji

mu.

PENKIŲ VALSTYBIŲ 
SUTARIMAS

ŽENEVA, gr. 13. — Nusi

ginklavimo reikale nieko neat

siekta. Tad padarytas sutari-

, .. , .... .. . . ............... . , v, , c, n i v avo 25 tautines grupes ir ke-Nauios rūšies prekes vežioti lėktuvas. Jis skraulzios išilgai krašto — tarp San bran-L. . . 1 .
. • v , |k atskiri amerikonu artistai.Cisco ir New Yorko. 1

Chicago Daily News suren- į Lietuvaičių pasirodymas ka- 

gtas tautų karnivalas, įvykęs Irnivale buvo ypatingesnis, ne

praėjusį šeštadienį didžiuliu-1gu kitų tautų. Jos šoko ir dal

ine stadijume, sutraukė apie navo kartu. Tai nebuvo koks 

j 2(1,000 žmonių. Programa bu- paprastas laukinis trepsėji- 

jvo graži ir labai įvairi. Daly- mus, bet tvarkingas, gražus ir

ARKIVYSKUPAS OROZCO 
STATYS BAŽNYČIĄ

JAPONIJOJ

SAN ANTONIO, Tex. — 

Meksikos arkivyskupas F. O- 

rozeo y Jiminez čia viešėda

mas pranešė, kad jis savo pa

stangomis Japonijos mieste 

Nagasaki pastatys bažnyčių.1

CHICAGOJE

PRIEŠINGI DARBININKŲ 
REIKALAVIMAMS

Chicagos pramoninkai kai 

vienas yra priešingi organi

zuotų darbininkų reikalavi-

_ . , v . mui, kad į visas pramonės ša-

Kauja .bažnyčia ten bus pa- , . ,. , •. . . kas įvesti penkių dienų savai-
statyta toje vietoje, kur 1697 .. , ,• . ,J . [tęs, arba b valandų dienos da-
metais buvo nukryžiuoti 26 1 , o , >• j- •

Korta bus padaryta nauja su ikalaliUai k™,et,,,,,;. tarp ku-C!?" sl8.d‘a . ncra

tartis, tai bus kitas dalykas. U „uv0 „ ar lflJ >pon ‘ ,»k brang.nt.nas .r „c
O dabar turi būt vykdomai • praktiškas.

1 Arkivyskupas Orozco tam, Pramoninkai taip pat prie

kiui lenką fondų., Reika- lųnasį nedarbo metu darbinin- 

linga 10,000 dol. 3,000 dol. jau k|J apdraudaL Matyt> jie he.

sipiiešintų, jei darbininkai rei-

jokių sąlygų negali pripažinti.

šiandieninė sutartis.

NEMANO PASIDUOTI

ŠANCHAJUS, gr. 12. — Ja-
mas ateinančių metų pradžio- ponų kariuomenės veikimas 

je penkių valstybių atstovams Mandžiūrijoj nenubaido kinų 

susirinkti Londone ir ten bus nuo pasiryžimo kovoti už ta 

svarstomi Vokietijos ginklavi- savo kraštų. Kinų vyriausybė 

mosi lygybės ir Prancūzijos nusprendė į Mandžiūrijų prieš 

apsaugos klausiniai. japonus pasiųsti kariuomenę.

Šios penkios valstybės yra: Rako, japonų nugalėti kinai 

Anglija, Prancūzija, Italija, .sukilėliai nebuvo kareiviai. 

Vokietija ir J. Valstybės.

MIRĖ PO VAKARIENĖS
DAUGIAU LAISVĖS

CANTON, Kinija, gr. 12. — • 

BERLYNAS, gr. 12. — Ka- Po dalyvavimo surengtoje Ca- 

ncleris von Sebleicber’is su i tono vyriausybės valdininkui 

si vo ministeriais nusprendė , vakarienėje staiga mirė šios 

grųžinti vokiečiams gyvento vyriausybės narys Ču Čao- 

jam? daugiau laisvės. Kai ku- hsin. Užnuodytas

Tie varžymai bus panaikinti.

Apie tai kancleris žada pas

kelbti per radijų.

NORI GARANTIJOS

RADO DAUGIAU
PARYŽIUS, gr. 12. — Pra- 

i ncūzija, mokant karo skolas

surinkta.

NORI DIDELIO LAIVYNO

ŽENEVA, gr. 12. — Japo

nų atstovybė nusiginklavimo 

konferencijoje pranešė, kad 

Japonija pasiryžusi sudaryti 

tiek didelį savo karo laivynų, 

kurs turėtų būt lygus J. Vai

si ybių arba Anglijos laivynui.

Tuo būdu japonai nori pa

neigti veikiančiųjų karo lai

vynų sutartį.

PERORGANIZUOJAMA
PARTIJA

KATALIKŲ ŠELPIMO 
DARBAS

“Illinois_ Emergeney Relief 

lund” įgaliojo Šv. Vincento 

de Paul draugijų imtis šelpi-

gracingas šokis, sujungtas su 

meliodinga lietuvių liaudies 

Į l ietuviams teko žymi progra-! daina. Juose buvo daug įvai- 

moj vieta užimti. i rūmo, judėjimo, gyvumo. Vi-

Progrania prasidėjo 7:55 v. Į. sos mergaitės buvo linksmai 

v akare. Scenoje pasirodė skau- nusiteikusios, maloni šypsena 

tai, nešini "įvairių tautų vė- puošė jų gražius, nekaltins vei 

Kavomis. Jų tarpe ir Lietuvos, dolius, visos gerai žinojo savo

Uždainuota Amerikos himnas

mo darbo tarp katalikų visam i’’ tuo pradėta milžiniškoji

dalį ir dėlto jos sužavėjo 20,- 

000 žmonių minia. Teko iš eks-

Cook’o apskrity. Ši draugija .tautų programa. Pirmieji pro pertų išgirsti, kad jei but bu

vę skiriamos dovanos, lietu

vaitėms būt tekus pirmoji. 

Pats Chicago Daily Nevvs,

gaus reikalingų išlaidų iš mi- granioj buvo lietuviai. Juos 

neto fondo. [atstovavo Šv. Kazimiero Aka-

Tuo tikslu ši draugija Coo-'de,nUos margaitės. Orkestras 

k’o apskrity ir Chicagoj įkurs sukrl°jo lietuviškų meliodijų ir aprašydamas kamivalų, paste- 

300 šelpimo biurų. j milžiniškoje scenoje pasirodė bėjo.

32 lietuvaitės, pasipuošusios Į “ Lithuania’s dancing giri?

šv. Vincento de Paul dr-ja 

šį šelpimo darbų gali dirbti

gražiais tautiškais rūbais ir rcfleoted more than youth and 

rūtų vainikėliais ant galvų. Jų beauty; they were conspicuo- 

he pašalinių išlaidų. Ji nerei-uautįgkas gakjs “grybai” tuoj vsly well trained in elaborate 

kalinga apmokėti darbininkų lsu?avgjo publik^ ir kada ios 1 routincs. ”

liek (laug, kai kad kitos sei- tvarkingai viena po kitos iš-1 Reikia pabrėžti, kad nė vie- 

pnno organizacijos, ia dau- scenos, griausmingi na kita tautinė grupė tokio pa

ginusia veikia savanoriai. Taikalautų grųžinti 12 valandų

dienos darbų ir dar su mažės-j®ades^n^uni° darbas, 

niu atlyginimu.

ŽMOGŽUDŽIAI NEŽINOMI i

aplodismentai jas vėl iššaukė ’ žymėjimo negavo. Taigi, ga- 

scenon. Tada jos labai gražiai, rbė mūsų akademikėms ir jų 

Lšoko “suktinį”, kuris taip mokytojoms Seserims Kazi-

BAŽNYČIĄ IŠTIKO 
GAISRAS

Kelinta diena policija ne

gali surasti žmogžudžių, kurie

popiet SeStadienio vakar^ Pa-Tobė ir bXė* 

- - i nužudė viešosios vidurinės1 ® 

Austin mokyklos orkestro ve

dėjų E. O. Schildhauer’į, 28

Praeitų sekmadienį 

Šv. Rikardo katalikų bažny

čių, 5034 So. Kostner avė., iš

tiko gaisras. Sudegė didysis 

altorius ir zakristija. Klebu-1“1- “'"2- Nesuseka nė priešas- 

ras kun. Quinn suspėjo išgel

bėti Švenčiausiąjį Sakramen

tų.

pat, publikai labai patiko. Tre 'mierietėms, kad jos taip gra-

[ tį šokį buvo pasirinkusios žiai lietuvius atstovavo ir sa- 

I“Noriu miego” ir juo lietu- vo tautos vardų pakėlė! Lietu

vių dalį tautų karnivale už- vių visuomenė dėl to jums yra 

dėkinga.

MAJORAS ĮSPĖJA POLI
CIJOS VIRŠININKUS

LENKTYNIAVIMO PA
PROTYS

| Sakoma, gaisras kilo nuo 

įkaitusio dūmtraukio.

ties.

Jis pagrobtas tuoj po 8:00 

vakarų ties savo namais, 3435

Batakiai, Tauragės apskr. 

šios apylinkės ūkininkai pa-

Yakar Chicago majoras į- 

spėjo policijos kapitonus, kad

jie kovotų prieš alaus rakie- sižymi turį g^rų savybę lenk- 

Fulton gat. Pagrobimų per iu-Jtų, bet nekliudytų tų visų vie- tyniauti. Jei vienas įtaiso ko- 

ngų matė jo žmona. Tuoj pra

BERLYNAS, gr. 12. — Vo 

Liečiu fašistų partijoje įvykę 

suskilimai taisomi visos par

tijos perorganizavimu. Gerovės fondo Cook’o aps-

Hitler’io agentai apvažiuoja’kvįties sudarymui pakviesta

kraštų ir ragina fašistus lai-

gruodžio 15 d., nori gauti ga- 1 ytis partijos, būti ištikimais

CAMAGUEY, Kuba, gr. 12. rantijų, kad ateity šios skolos tik llitler’iui.

bus sumažintos. Šių garanti
jų jai turėtų duoti J. Valsty-

— Jūros bangų sugriauto Ve

ra Cruz miesto griuvėsiuose ra 

sta 72 žmonių lavonai dau- bės, protauja prancūzai, 

giau. "M*'

Apskaičiuojama, kad nuo 

viesulo žuvo apie pustrečio 

tūkstančio asmenų.

PRAILGINS TERMINĄ

GEROVĖS FONDAS

nešta policijai. Ant rytojaus 

jis rastas nušautas ir pames

tas ties 58 court ir Pershing 

road.

RIAUŠĖS ISPANIJOJ

MADRIDAS, gr. 12. — Ra

dikalų sukurstyti bedarbiai į- 

vniriose krašto dalyse riaušes 

kelia. Bedarbiai reikalauja

LISBONA, gr. 12. — Portu
galijos konstitucija taisoma. 
Respublikos prezidento tarny
bos terminų norima prailginti 
nuo 5 iki 7 metų.

ATNAUJINO SANTYKIUS
ŽENEVA, gr. 13. — Paskel-

sau valstybinės pašalpos. So- bta, kad tarp bolševistinės Ru 

lera miestely vienas riaušini-, sijos ir Kinijos atnaujinti di- 

nkas žuvo. Daug sužeistų. Iplomatiniai santykiai.

KĄ TIKISI GAUTI

pagalbon daugiau kaip 1,000 

moterų savanorių. Surinkta a- 

pie pusketvirto milijono dole

rių.

W ASHINGTON, gr. 12. —

J. Valstybės šio gruodžio mėn.

15 d. tikisi iš Europos valsty- dideli pakeitimai. Detektyvų 

biu gauti štai kiek skolų (įė- biuras atnaujintas naujais vy- 

n us ir palūkanas): Į rais. Daug buvusiųjų detek-

Iš Belgijos 2,125,000 dol.; lyvų pasiųsta j stotis būti ei-

Čekoslovakijos 1,500,000 dol.; 

Estijos 266,370 dol.; Suomijos 

186,235 dol.; Prancūzijos 19,- 

261,438 dol.; Anglijos 95,550,. 

000 dol.; Italijos 1,245,437 do- 
lerių; I^atvijos 111,852 dol.; 

Lietuvos 92,386 dol., ir Lenki

jos 3,302, 980 dol.

NETIKĖTAS ŠALTIS

tų, kur teisėti gėrimai teisė- k į geresnį daiktų, tuoj šį pa

tai parduodami. Šios parduo- .vyzdį seka ir kiti; niekas ne- 

tuvės ateity turės mokėti mic- ’ioii atsilikti ir būti dėl to pa

štui “laisnius.” Todėl bus juoktas. Šis lenktyniavimas ei- 

teisėtas biznis. 'na visose gyvenimo srityse ir

Majoras turi neginčijamų i- j M™ padeda pažangai. Paka- 

nfonnacijų, kad mieste yra kam nors pradėti bekonų 

dauge tokių gėrimų parduotu- rūginti, kaip tuoj tų patį pra 

vių, kurių priešakinės durys °rs daryti .kaimynai. Dabar 

nuolat uždarytos, bet užpaka- du ūkininkai rungtvniau-

Yakar dienų Chieagų ištiko 

netikėtas šaltis. Ryte buvo ke-

____ . liolika laipsnių aukščiau 0, o ,jn_s yra visados atlapOs. Po- laukus sausindami. Vienas

POLICIJOJE PAKEITIMAI prie5 pat rusiaudieni vos Uk Heija tai žino ir neturi noro daugiau pinigų turi ir laukus
,ne 0. Kaip paprastai, oro biu-

r,.. . .......................... 'ras apie tai iš anksto nieko

Chicagos policijoj įvykdyti r
nežinojo.

liniais poliemonais.

DARBAS AUTOMOBILIŲ 
PRAMONĖJE

DETROIT, Mich., gr. 13. —

--------------------------------------------- Pranešta, kad automobilių pra

ELEKTROS UŽMUŠTAS įmonėje atnaujinamas darbas. 

B. Cusmeno, 18 m. amž., e- Per savaitę, ar dešimts dienų 

lektros užmuštas, kada jis no- bus grąžinta apie 100,000 dar-

jas išnaikinti. Ypač. šiuo rei-, drenuoja, kitas mažiau pasi

kaki policijos kapitonai turė-1 taUs» ,iuos sausina, griovius 
tų gerai apsižiūrėti. Jie turi kasdamas. Pavasarį cia daug

1 • 1 1*1 • V •
žinoti, kas jų distriktuose vei

kiam.

KALIFORNIJOJ SNIEGAS. 
ŠALTIS

LOS ANGELES, Cal., gr. 

12. — Šias apylinkes ištiko

kieno laukai bus išvagoti grio
viais ir išdrenuoti.

SKAITYKITE TR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS
CHICAGO TR APYLIN-

rė.jo prie radijo pritaisyti gar- bininkų. Bus dirbami nauji sniegas ir šaltis, kai kur 23 KĖS. — šiandien numatomas 

siakalbį namuose, 7541 Ellis 1933 metų automobilių mode- laipsniai aukščiau 0. Vaisme- sniegas; temperatūra eina m-

fve. f
Iii

iai. džiai daug nukentėjo. kštyn.
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Kelną kasdien, Mskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metam! — f*.**. Pu- 

ml Metų — fS.fi*. Trims Mėnesiams — fl.Ok, Vienam 
Mėnesiui — 75o. Europoje — Metams 17.*k. Pusei Me
tų — ff.fk. Kopija .klo.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų- 
ttna, Jei neprakoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui pakto lenkių.

Redaktorius psitma — nue 11:11 Iki 1S:M rai.
Skelbimų kainoa prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet
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- fl.Sk. Three Montks — ff.tk. One Month — TSo. 
Europe — One Tear — fT.f*. Slz Months — fė.kk. 
Topy — llc.

Advertising ln "DRAUGAS" brings bosi resolta.
Advertising rates on application.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Prie to mus turėtų raginti tautinė garbė ir 
eilė kitokių sumetimų. Gana būti kitų pa

stumdėliais! Mūsų tautiečiams netrūksta ga

bumų, tik reikia daugiau apsukrumo ir dau

giau “žydiškos vienybės.” Taip pat reikia, 

kad visi lietuviai būtų šio krašto piliečiai.

Kas mano Siame krašte ilgiau gyventi s|auda Taipi šiauliai ja„ 

arba visiškai apsigyventi, turi pasirūpinti į-lwnai turi aav0 laikraščių. Fa. 

sigyti pilietybę. Nepiliečiai tnrčt, žinoti, kad nev8žys turf jy Iwri(; „p,ne. 

savo apsileidimu jie kenkia savo tautiečiams, ivėžjo Bals((„ k „M Rra- 

norintiems siekti politiškų aukštumų. Jie ke

nkia patys sau ir savo tautai meškos pa

tarnavimų suteikia.

Laikraščiai Lietuvoje
Jau ir pas mus didesnieji mel Zeitung.’’ Nežinia kodėl i

miestai turi savo liakraščius, 

jau nebepasitenkiua vien Kau

tų.” Zarasai turi “Šiaurės 

Lietuvų.” Jau šešetas miiue-

„ T. /rr s . rių išėjo Ukmergėj leidžiamo

Kazys Kraucmnas (Kay) yra pirmas lie- Lietuvos ”
tuvis teisėjas Amerikoje. Reikia tikėtis, kad '

jis nebus paskutinis. Susiorganizuokime taip, 

kad netrukus susilauktumėme daugiau lietu

vių teisėjų ir kitų aukštų valdininkų.

VOKIEČIŲ NEAPYKANTA PRIEŠ 
LIETUVIUS

TeĮsiai turi “Žemaičių Prie

telių.” Biržai turi “Biržų Ži

nias.”

Kaip matot, didesnieji aps

kričių miestai turi savo laik

raščius. Ir jie turi pasisekimo,

mat jiems yra galimumo sa- į anų mirusį “Memel -Zeitung,’ į 

vo skiltyse išgvildenti vietos 

gyventojų reikalus kuoplačiau

šis laikraštis dabar sustojo. 

Dabar jo vieton išeina daug 

mažesnis “Memeler Allgeme- 

ine Zeitung.” Labai gaila, kad 

sustojo anas laikraštis “Mė

mei—Zeitung.” Reikėjo vy 

riausybei prisidėti, kad tasai 

laikraštis gyvuotų. Jei vokie

čių vyriausybė palaiko dideli 

vokietininkų dienraštį “Me

meler Dampfboot,” tai ir Lie

tuvos vyriausybė turi nema

žiau teisių ir pareigų palaiky

ti lietuvių dvasios dienrašty 

“Memeler Allgemeine Zeitu

ng,” kad būtų nemažesnis už

■ sM

CjBsįj

DIENOS KLAUS1MAJ Į

LIETUVIS TEISĖJAS

Šiomis dienomis paskelbėme žinių, kad p. 

Kazys Kraučiūnas (Kay) buvusiuose rinki

muose išrinktas Aukštesniojo Teismo teisėju 

Seattle, Washington. Jis ir ligšiol' buvo tei

sėju, tik nerinktas, bet gubernatoriaus paski

rtas.
Kiek žinome, Seattle, Washington,>mics- 

te tik maža saujalė tėra lietuvių. Taigi p. 

Kraučiūnas ne lietuvių balsais teisėju buvo 

išrinktas. Tai parodo mūsų tautiečio apsuk

rumų ir politikoj gabumus. Nors tame mieste 

ir nedaug lietuvių tėra, bet teisėjas Kraučiū

nas visur drųsiai save lietuviu vadina, ame

rikonų spauda apie jį, kaipo apie lietuvį, ra

šo ir dėl to svetimtaučių tarpe ypatingų turi 

pagarbų ir paramų.

Teisėjo Kraučiūno pasisekimas politiška

me veikime, turėtų paskatinti Amerikos lie

tuvius labiau šio krašto politika susidomėti, 

joj dalyvauti ir siekti pačių aukštumų. Ro

dos, tokioj Chicagoj, Pittsburgh’e ir kai ku

riuose kituose Pennsylvanijos miestuose, 

Brooklyne, AVaterbury,"Bostone, Clevelande 

ir Detroite, kur gana gausingai lietuviai gy

vena, turėtumėme turėti didesnio politikoje 

pasisekimo, daugiau ko atsiekti, negu ligšiol 

esame pasiekę.

Tuo atžvilgiu gana toli nuo kitų tautu 

esame atsilikę. Dėl to taip yra, kad dar daug 

lietuvių nėra šio krašto piliečiais, kad nedir

bame sistematingai, neturime reikalingos vie

nybės ir svarbiausia — viens kitam pavydi

me. Tuo būdu nieko ir neatsiekiame. Mažes

nės tautinės grupės mus pralenkė, nes jie 

pirmiau suprato svarbų politikoj dalyvauti, 

ristematingai ir vienybėje savo tikslo siekė.
Mes darome didelę pažangų sporte ir kai 

kuriose kitose srityse. Taip kad net mums 

pradeda pavydėti. Laikas ir į politikos gy

venimų labiau ir organizuotai pradėti eiti.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

TkrajtEsmDmi
Senovėje vienas žmogus tapo įmestas 

į kalėjimų. Jame jis tuip daug kentėjo iš 

bado, troškulio ir šalčio, jog visai sumen

kėjo ir nusilpo. Vienų dienų karalius pa

siryžo aplankyti nelaisvį ir dažinoti, kaip 

jis pakenčia įkalinimo bausmę; ir nume

tęs karališkus savo rūbus, jis persimainė 

į paprastus drabužius ir, atėjęs j kalėji

mų, paklausė Belaisvio žmogaus, kaip lai

kosi ir gyvena. Bet kalinys, būdamas la

bai suvargęs ir nusiminęs, užsispyrė ir 

nenorėjo karaliui pasisakyti. Kai karalius 

apleido kalinį, tada kalėjimo sargas tarė 

Belaisviui, paklausdamas:

“Ar žinai, kas kalbėjo į tave?” lr 

atsakė: “Tai buvo pats karalius!”

“Pats karalius!” pašaukė kalinys. 

“Koks »š nelfiuiiiingas! Jei aš būčiau ži

nojęs, kad tai buvo karalius, aš būčiau 

puolęs ties jo kojomis ir maldavęs mano 

paliuosuoti. Be' abejonės, jis būtų manęs 

pasigailėjęs ir bėdų man davęs laisvę. 

J>m! kukiu gražių malonės progų pra

radau! It dabar turėsiu, nežinia, kaip il

Lietuvos laikraščiai praneša, kad didelį 

vokiškumo vakarų Tilžėje šiomis dienomis 

surengė viena nacionalsocialistiškoji sporto 8* tarpu Kauno lai-

draugija. Per didžiausių Tilžės salę buvo nu

tiesta didelė juodai balta raudona vėliava su 

užrašu: DMemelland — deutsches Land!” 

Šiuo vakaru buvo Tilžėj padaryta pradžia na 

cionalistų akcijos Klaip. krašto atgavimui. 

Aiškiai buvo išreikštas pageidavimas, kad 

plati laisvė vėl sujungtų Vokietijų abipus Ne

muno! Buvo pareikšta vilties, kad valdžia 

greitai rastų laiko tinkamai pasirūpinti Klai

pėdos krašto reikalais... Lietuviai, kaip ir le- 

; likai, jau esu per drųsūs pasidarę ir juos vei

kių' suvaldyti; kalbėtojas linkėjo, kad į karo 

ministerio vietų grįžtų gener. von Šleicheris.

kraščiai šitai padaryti neturi 

galimumo: jie tada turėtų 

eiti daug didesni, nei ligi šiol 

eina.

Pavyzdingiau redaguojami

Demokratų partijos vadai planuoja iškilmingų F. D. Roo- 

ar vokiečių palaikomų “Me- įsivelto inauguracijų į prezidentus kovo 4 d., 1933 m', oėdi iš 

mplpr—Dnnmhnnt ” [kairės Į dešinę: James A. Farley ir admirolas Cary T. Gray-
j . son, kuris išrinktas iškilmių pinuininku. Stovi Costello ir

Klaipėdos mieste yra daug I colpovs.

didelių ir gerai įrengtų spaus-*__________ ■ ______________ ■ ■■

tuvių, kurios drųsiai galėtų visai nepirko, o visiems skai-i ištikti kreipsis, prašydami pa- 

konkuruoti su Kauno ar net tytojams išsiuntinėjo po porų! šalpos. • — S.

europėjiškomis.

Reikia dar pasakyti, kad go-

paveikslų — meno atžvilgiu 

tikro šlamšto. Todėl skaityto- BrJUTlŠKIS, l'tenos apsk.
ir dailiau leidžiami tai “Pane tiškomis raidėmis leidžiami i jai labai nusivylė: kai kurie Jan esu kartų rašęs apie šį 

vėžio Balsas” ir “Žemaičių j lietuviški ir lietuvių dvasios! tuos paveikslus grąžino “ M ū-j miestelį: jo praeiti, gyvento- 

Prietelius.” Jų turinys tvar-1 laikraščiai patys išsilaiko be sų Rytojaus” administracijai. I jus. Taipojau paminėjau ir

komas rinitai, mat redaguoja- jokios pašalinės pagalbos vien Labai įdomu, kokių prašmat-! statomų bažnyčių, statytojų 
mi prityrusių redaktorių tik iš prenumeratų ir skelbi- nybę savo skaitytojams iškirs [vargus ir lėšų štokų. Todėl ir’ 
(“Žemaičių Prietelio” redak- [mų.

torius Kazys Berulis ilgai re-1 Kurį metų ėjęs lotiniškomis 

dagavo Kauno dienraštį “Ry-1 raidėmis lietuviškas ir lietuvių

Tik jis vienas galėtų suvaldyti vokiečių prie- tų”). Tuo gi tarpu kai kurių'dvasios dienraštis “Klaipėdos

šus anapus sienų ir jiems atimti apetitų i 
Rytprūsius. — “Kada jūs mus pašauksite, 

mes jums padėsime!” šaukė kalbėtojas)Klai

pėdos krašto vokiečiams. (Turbūt, ne veltui 

šie Tilžės sportininkai mokėsi šaudyti, ranki

nėmis granatomis svaidyti ir t.t.!).

kitų laikraščių redaktoriai Žinios” sustojo. Mat jis buvo 

dar mokosi savo darbo. Kad.skaitomas tik didlietuvių; kiai 

taip yra, rodo didelis kalbos pėdiškių lietuvių tarpe šis

klaidų ir spaudos riktu skai

čius, nevykę šriftai pavadini

mams ir t. t. Pavartykime tik

‘Visur pasienyje turi būti kovojama už “šiaurės Lietuvų” ir šitų ydų

vokiškumų!”, baigė savo kalbų vokietis, ki

lęs iš Silezijos, šitaip visokie atėjūnai kirši

na ramius gyventojus, kursto, sėja neapykan

ta. Argi tad nepasidaro aišku, iš kur kyla 

jaunimui tokia barbariška drųsa, kad net i 

lietuviškai kalbančias moteris ima akmenimis 

svaidyti...

Įdomu, kad šiame vokiečių propagandos 

vakare už Klaipėdos kraštų ir kitas atskir

tas rylų dalis oficialiai dalyvavo magistrato 

atstovai, mokyklų direktoriai, policijos ir ka

riuomenės karininkai, studentų korporacijų, 

kariškų ir nacionalistiškų draugijų atstovai, 

be to Memellandbundo valdybos nariai — vi

si vėl pilname skaičiuje susirinko į kovų už 
vokiškumų pasienyje ir Klaipėdos krašte, — 
prieš lietuvius.

Tilžėj atmosfera tikrai nejauki. Lietu
viai ten ne tik apstumdomi, šmeižiami, bet 
ir apmušami. Nesenai, einant gatve akmeniu'

gai kalėti!”

Ir nelaimingas kalinys verkšleno. 

Bet viskas buvo po laiko ir viskas pra

laimėta ir prarasta!

Tikroji mūsų Tėvynė yra Dangus. 

Kaip ilgai gyviname čia, žemėje, taip il

gai esame nelaisvia'i ir tremtiniai. Mes 

esame toli nuo Jėzaus Kristaus, mūsų Ka

raliaus; toli nuo Marijos, gerosios mūsų 

Motinos;'toli nuo dangaus angelų ir šven

tųjų; toli nuo atsiskyrusių palaimintųjų 

buvusių mūsų bičiulių. Tačiau daugelis 

krikščionių, iš kito atžvilgio, yra pana

šūs paminėtam kaliniui. Jie nepažįsta Jė

zaus Kristaus, tikrojo jų Karaliaus, Kurs 

juos ne tik kad aplanko, bet dar gyvena 

labai arti jų, nuostabiai persimainęs. Jis 

pasirodo persimainymo pavydalu.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus gyvena 

dviejose vietose: Jis gyvena Danguje, kur 

Jis yra nepersimainęs ii pasirodo pilnoje 

tikrumoje ir visoje pilnybėje; Jis gyvena 

žemėje, Švenčiausiaine Sakramente, Ku

riame Jis slepia Pats Save duonos pavj- 

dalu.
Viena dvasiškoji šv. Teresės duktė 

vienų kartų tarė jai:

4‘Aš trokštu, kad aš bučiau gyvenusi 

Jėzaus Kristaus, brangaus mūsų išgany

“Mūsų Rytojus 

metais.

” ateinančiais | taria prašiau ir dabar prašau

rasime kiek nereikiant.

Po Kauno didžiausias Lie

tuvos miestas, tai Klaipėda. 

Ji turi visų eilę vokiečių ir 

lietuvių kalbomis (gotiškomis 

raidėmis) leidžiamų laikraŠ-

dienrastis, nežinia kclėl, netu
rėjo pasisekimo.

Lietuviškajai visuomenei ir 

vyriausybei reikėtų padėti iš

plėsti lietuvių dvasioj leidžia-

“Ūkininko Patarėjas” savo 

skaitytojus žada apdrausti 

nuo gaisro. Kažin kaip ten 

bus; ar tik ne taip, kaip ,kad 

“Mūsų Rytojui” su lempomis. 

Juk kiti skaitytojai savo ne

tikusias stubelkas gali tyčia pa 

degti, kad tik gavus apdrau 

Jos pinigus. “Ū. P.” redakto

visus geraširdžius savo auko
mis padėti įrengti bažnyčią.

Ligi šiol buvęs Bijukiškio 

klebonu, didžiai nusipelnęs lie

tuvybei ir katalikybei vyras, 

kun. Karolis Bielinis, J. E. 

Kaišedorių Vyskupo parėdy

mu perkeltas į Nemaniūnus. 

Bijutiškin atkeltas kun. Jo-

'nas Zabulionis, mokslus ėjęs 

Amerikos dvasiškose semina

rijose ir porų mėtų Romoj, km1
riai tai puikiai žino ir sųpran-

inus Klaipėdos krašte lietuvis-i ta T jei tokj I)asifl]vlIll> i.

kus ir vokiškus laikraščius. 1 i»r ptveirtlntas .kunigu. Tat tla-'savo skaitytojams vis dėlto 

patiekia, tai reikia manyti, 

kaip nors 

savo

Laikraščiai jau suskato me-, kad yra sugalvoję 

■džioti naujus skaitytojus 1933

į skaitytojus apeiti. Juk 

ristų, tai gi nepabandžius špo-

prasau jam ir siųsti au
kas. Dar kartų primenu, kad 
už aukotojus gyvus ir miru

■ bar

sius bus laikoma pamaldos. 

Aukotojams bus giliai dėkingi 

Bijutiškio parapijiečiai, baž- 

sų pakrėsti ir tuo. skaitytojų'tiiuanjai

ningas, įdomiai tvarkomas, vo jlmsiųs savo skaitytojams. De-i l>as*v-' lieti, jei Lanksto nuiba-įnv(.įaį statyti komitetas ir nau 

kiečių kalba, tačiau lietuvis-1 ja, skaitytojai skaudžiai nusi- j tyta ir būdas jiems atsibara-(jasis klebonas. Siųskite ad- 

kos dvasios dienraštis “Me-'vylė; “Mūsų Rytojus” lempų pyti, kai jie ištikrųjų nelaimės j resu: kun. Jonui Zabulioniui,

--------- 1 ■ .............— ' Bijutiškis, Utenos apskr., Li-

Pasaulis, atsiradęs sunkiam ekonominiam! P.S. Visus katalikiškus laik-

čiy. Vokiečių kalba einančių i metams. 1932 metams “Mflsų|h(,ndra(lar5ių ,arpe tari ir ju. 

laikraščių yra dvejopos dva- Rytojus” sakėsi nupirkęs skai 

sios: lietuvių ir vokiečiu. Ku-[ tytojams 275 moderniškas lem 

rį laikų ėjo labai rimtas, turi- pas, kurias burtų kelių išda-

apdaužyta Lietuvos konsulato sekretoriaus 
žmona dėl to, kad drįso su savo vyru lietu
viškai kalbėti.

Tokie barbariški pasielgimai vokiečiams 
garbės nedaro.

• * •

tojo, laikais, nes tada savo akimis būčiau i 

galėjusi pamatyti, kaip meilingas ir ma

loningas Jis yra.”

Tai išgirdusi, Šv. Teresė pašaukė: ’

“Kų! Argi nežinai, brangi Sesuo, kad 

tas Pats Jėzus Kristus tarpe mūsų dar 

tebegyvena čia, žemėje, kad Jis gyvena 

labai arti mūsų, mūsų bažnyčiose, mūsų 

altoriuose, Švenčiausiai ne Sakramente?”

Dvi moteriško?, katalikė ir protes

tantė, tarp savęs diskusavo Tikrųjį kiši

mų. Protestantė tvirtino, kad Tikrasis Il

simas yra negalimas. Tada katalikė mo

teris paklausė: “Ar jūs protestantai tiki

te į savo religijų?” “Be abejonės! tik

rai!” atsakė protestantė; ir ji pradėjo 

kartoti: “Aš tikiu į Dievų Tėvų Visa

galintį, dangaus ir žemės Sutvėrėja.” 

“Sustok!” pašaukė katalikė. “Tai užten 

ka! Tamsta kalbėjai, kad tiki j Visaga

lintį Dievų. Dėl ko gi tada tamsta netiki, 

kad Visagalintis Dievas gali permainyti 

duonų j Savo Kūnų ir vynų į Savo K ra u- i 

jų? Ar tai sunku padaryti Jam, Kurs yra 

Visagalintis?” Ir protestantė nutylo, ne

bežinodama kų daugiau betarti.

Sv. Joana Pranciška vienų kartų iš

barė Kalvinistų didikų, kurs su jos tėvu j 

disputavo apio Tikrųjį Erinių. Tuo laiku ’

križv, vis labiau pradeda dėmėtis popiežių į ra^ūs prašau šių žinutę per- 
— Leono XIII ir Pijaus XI enciklikomis, ku-. &Aaus^nt^

■ — - —- h... . —
riose nurodyta keliai prie visų žmonių gero- SKAITYKITE IR PLATIN- 

vės. , KITĘ “DRAUGĄ”

ji tebtno vos penkių metų amžiaus, betgi 

girdėdama ginčų, ji prisiartino prie liere- 

tiko ir tarė: “Kų kalbi, pone! Argi tams

ta netiki, kad Jėzus Kristus yra tikrai 

esantis Švenčiausioje Eucharistijoje, kuo

met Jis Pats mums pareiškė, kad Jis yra 

tikrai esantis? Taip, kaip tamsta tvirtini, 

tamsta sakai, kad Jėzus. Kristus pamelavo 

Savo pareiškimu apie Tikrųjį Esima. Jei 

tamsta drįstum įžeisti karaliaus garbę, 

mano tėvas jų gintų, nežiūrėdamas pavo

jų, kurie gręsia jo ar tamstos gyvybei. Kų 

gi tamsta gali tikėtis ndo Dievo Tėvo, jei 

netiki Jo Sūnaus žodžiams?” Kalvinis

tus didžiai nusistebėjo jaunutės mergai

tės uolumu ginti tikėjimų ir ryžosi ją 

laimėti į savo pusę gražiomis dovanėlė

mis. Tačiau, meilės pilnoji šventajam ti

kėjimui, ji priėmė dovanėles ir įmetė į 

ugnį, tardama: “Pragare taip degs visi, 

kurie netiki Jėzaus Kristaus žodžiams.” 

(Bus daugiau)

Stisfmustas, vargais surakintas,

Toli, vai toli nuo dangaus,

I

Nors siekiamas tikslas jo šventus,
Bet žemės grandims apipintas...
Keno tai paveikslas? — Žmogaus.

♦ * *
Sukepus nuo vargo krūtinė,
Įdubus nuo smūgių, kirčių,
Delnai net nuo darbo patinę 
Dejuoja vargely gimtinė...
Paveikslas tai mūsų pačių.

* * *

Pažvelgia — dangus toks aptemęs, 
Vargiai kas iš ten kų begaus:
Tai kimba, bedalis, prie žemės 
Ir vėl iš jos vargų sau semiasi..
Ir vėl čia paveikslas — žmogaus.

• * •

Tikrai, kankinys tas žmogelis,
Užgimęs ir augęs varguos,
Jo draugas — tai vienas vargelis...
Ir vienas tiktai Visagalis 

Gal vis kada nors jį paguos ..

* * •

Paguos, bet tiktui ne kiekvienų.
Kas Dievui aukoja vargus,
Kas melsdamas dirba kas dienų,

Kas šluosto rasotų blakstienų, — 

Tasai tik palaimintas bus!

i J. Jakutis
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

AVATERBURY, CONN.

THOMPSON, CONN,
Trečiadienį, ląpkričio 30 d., 

mirė didis kolegijos geradėjas, 

kun. Bellerose. Jis buvo arti

mas bernaičių kolegijos kai

mynas klebonaudamas Švč. 

Marijos parapijoje, Putnain,

Conn. Švč. Marijos Kolegijų 

jis įvairiais būdais rėmė.

A. a. kun. Bellerose buvo 

šventas, darbštus, tvirto tikė

jimo žmogus, ir tie kurie tu- 

■ėjo progos su juomi susipa

žinti, pajuto jo gerų širdį ir 

patyrė jo prielankumo ir jo 

yrios dvasios. Buvęs klebonu 

Įįvairiose parapijose, jisai bu-

perkeltos nuo pirmo penkta- tori joje susitvėrė futbolo ra-iDabar daroma parapijinių mo-.r.žtikrinti mūsų parapijiečiams rių yra baigę daug ir prasi- tuvos. Labai malonus asmuo

dienio kadangi tuomet bernai- (telis kurs žaidė su svetimomis 

čių chorui prisiėjo dalyvauti'mokyklomis. Futbolo sezonui 

n. n. kun. Bellerose eksporto- praslinkus sportininkai žiūri

F-

Gruodžio 8 d. buvo laisva 

diena per kurių mokiniai šiek 

t.ek pasilsėjo kad geriau at

liktų pirmo mokslo metų treč

dalio kvotimus.

Neseniai buvo gautas laiš

kas iš anapus plačiųjų jūrų, iš 

tolimos Romos kurs pranešė,

kad Marijonų kongregacijosj]*o]egijos sportininkai šioje 

generolas, J. E. Vyskupas Prajs.)01t0 srityje irgi neatsilie- 

nciskus Būč.y s gruodžio G die- ,,a Jgsiiigę laukia tos dienos 

nų bus New "York e. Antradie-|knome|. s]<arjQ>s baisai pasklis 

nį, gruodžio G d. trečių valan- p0 jrolegijos rūmus šaukdami;

dų po pietų Jo Ekscelencija “jona^ Jokūbai, Juozai, imkknai labai gražiai prasistū 

la mingai jūras perplaukęs at-

trūksta lėšų tinkamoms unifo

rmoms įsigyti. Galimas daik

tas kari netrukus prasidės ta

rpusavinis kėglių turnamentas,

vo visų mylimas ir gerbiamas.

Jis ypač mylėjo jaunimų. Jo ^;aįojo anf Amerikos žemės.

Lnc

Idosi

globon buvo pavesta Švč. Ma 

rijos, Putnam’o skautai. Jis 

įrengė jiems namus šioj apy- 

inkėje, kurioj apart namų ra- 

lasi nemažas ežeras, kuria- 

e vasaros metu skautai mau- 

ir plaukia laiveliais. Per 

kelis pastaruosius metus, ge

rbiamas kunigas leido Švč. 

Marijos Kolegijos mokiniams 

vasaros metu šiuo ežeru taip

gi naudotis dėl pasimaudymo.

Ketvirtadienį, lapkričio 1 d., 

kun. Dr. J. Navickas atnašavo 

Mišias už a- a. kunigo sielų.

Gruodžio 2 d. 4 vai. po pie

tų, kolegijos choras dalyvavo 

nabašninko kūno eksportoj (la 

vono nešime iš klebonijos į 

bažnyčių, kurioj pasiliko per 

ištisų naktį). Eksportos pro

cesijoje dalyvavo giminės, vie

tinės mokyklos mokiniai, se

sers vienuolės ir bernaičių cho

ras. Procesijos metu Švč. Ma

rijos Kolegijos rinktinis cho

ras giedojo “Miserere.” Įne

šus lavonų bažnyčion choras

Vyskupų New York’e susitiko 

du Švč. Marijos Kolegijos at

stovai. Iš New York’o Vysku

pas tiesiog nuvažiavo į Wa- 

shington, D. C. Gruodžio 15 d. 

numatyta, kad Jo Ekscelenci

ja malonės pribūti Švč. Mari

jos Kolegijoje kur taipgi pra

leis iškilmingas Kalėdų šven

tes. Antanas J.

VVATERBURY, CONN.
Lietuvių studentų aštuntoji 

kuopa, Waterburyj, Conn., vėl 

praleido sėkmingų sekmadie

nio popietį prie bowling al

leys, Šv. Juozapo parapijos.

SIS TAS APIE STUDENTŲ 
ORGANIZACIJOS IMĄ JĄ 

KUOPĄ

ų bovlerių

me dešimt ratelių po 6 kiek

vienam rately. Tat viso yra

v . , „. v. , 60 bovlerių abiejų lyčių. LabaiNežinia kas čia sjmet moks- v . .Vl . ...

, . . . -j m u-i gražus pasireiskimas ir, jeiguleivių tarpe pasidarė? Tur būti ... , .

pasaulio pabaiga artinasi. Pra 

eitais ir užpraeitais metais jie! 

vis žadėdavo organizuotis ir 

dirbti, bet visa vien pasižadė

jimais ir pasibaigdavo. Ta

čiau, šįmet keletu mėnesių at

gal rūpesniu kun. Dr. J. Na

vicko kolegijos direktoriaus, 

bernaičių tarpe įsikūrė Stude

ntų organizacijos kuopa. Be

studentai-ės, tęs gražiai pra- 

Įdėtų darbų, galime užsitikri

nti smagiausių žiemų. Papras

tai, žiemos dienos yra ilgos ir 

nuobodžios, bet, “no more!” 

šv. Juozapo bowling alleys iš

sklaidys visas mūsų ‘blues.’

Gera yra pasilinksminti, bet 

nepamirškime, kad šį sekma

dienį, gruodžio 18 d. turėsime 

mėnesinį studentų susirinkimų
matant kuopa susiskirstė j tris 

atgiedojo mišparus už mirų- [serijas: visuomenininkų, spau 

sius. Pasibaigus mišparams. ®os *r sP°rio sekcijas. Ir da

choristai grįžo namo. Geru 

giėlojimu, choras šauniai pa

sirodė svetimųjų tarpe.

Laidotuvės įvyko lapkričio 

3 d. Kadangi tų dienų pasi

taikė Jo Ekscelencijos Vysku

po Bučio vardinės, tai bernai

čiai gavę laisvų dienų dauge

lis laidotuvėse dalyvavo. Žmo

nės iš anksto pradėjo rinktis 

ir prieš paskirtų pamaldoms 

valandų, bažnyčia jau buvo pi

lnutėlė. Nors bažnyčia nema

ža, tačiau pritrūko vietos lr 

daugelis turėjo stovėti už du

rų. Dvasiškijos taipgi daug 

privažiavo. Iš viso buvo apie 

šimtas kunigų, keturi pralo-

bar visi taip sparčiai ir sutar 

tinai dirba kad tik žiūrėk ir 

stebėkis.

štai, visuomenininkų sekci

ja dabar užsiėmusi J. E. Vys

kupo Pr. Būčio priėmimu. Vi

suomenininkai taipgi rengia 

vaidinimų “Pranašystę”, kurį 

pradžioje ateinančio meto ma

no perstatyti. Šį vaidinimų lie 

tuviai bernaičiai jau kartų vai

cino kuomet dar gyveno Chi-.

i - • i 1 . nesigėdija dėtis prie musų, tatcagos apylinkėj, bet dabar at- 7 . . , XT -j-j. . . x , ar tu esi geresnis? Nesidid-
vykus naujon vieton mano ta L ,. f...

. žinokime, ateikime, o pamaty-
puikų veikalų iš naujo persta- . . ............................................... ............
. , snne, kad visi susieisim i gra-

tyti. Žinoma, kad tie patys v. . v. .. . .. .
, . ... „. ziausių pažinti ir veiksime

asmėns kurie vaidino Chicairo-. T x v, • •
. v. ... . v. , |kaip broliai katalikai ir be
je eia nevaidina nes jų čia ne- . . ,r. , . . .. v.

. .y, tuviai! Vienybes ir jusų pačių
tai ir dn vyskupai: vysk. Ni- «*• Pirmutinė rotas jau .»da-lgm valana„

lan, Hartford’o diocezijos vy-hmoa. Gruodžio 1 d. įvyko pi :dėfiai kvie-u yisug

skupas ir jo pavaduotojas J. nn°ji praktika. _________________

E. Vyskupas McAulife. L«ke| Spaudos.sekcija taipgi su- gkai;..iau ,.nrangc„ ka(, 

pamaldų parapijos choras gra-|d’‘lUR rankas nesnaudžia, bet €hi j jvyko gražus daly- 

žiai pagiedojo ir padarė gra-Ringai-gyviausia ir dau kM> tai yra k„mStininkų t„r-

žaus įspūdžio susirinkusiems, gilusia veikia iš visų trijų 

Pamokslų pasakė vienas iš a- paskutinį šios sekcijos su- 

pylinkės kunigų. Kad būtų pa- brinkimų' nariai pasižadėjo ra 

mokslas visų suprantamas, kn- ,^y ti į įvairius lietuviškus, ka- 

nigas pasakė jį pirma pran-lai ikiškus laikraščius: “Drau- 

cūzų kalboje, o vėliau anglų. £<!•” “Laivų,” “Darbininkų” 

Po mišių J. E. Vyskupas Ni-pr “Garsų.” Lig šiol ištiesų 

lan suteikė savo mirusiam kie- rašo. Dabartinis bernaičių sto- 

bonui paskutinį palaiminimų, vis kas link lietuviško rašy-

mo yra toks kad tik lieka vien 

rorėti kad ir toliau taip tęsė-

o žmonės nulydėjo savo myli 

mų ganytojų į kapines, kurio-

ae jo kūnas “sugrįžo į žemę, iš |tų. Dieve, padėk jiems atei- 

kuiios buvo imtas.” jtyj Šį darbų gerai dirbti.

_________ _ Į Sporto sekcijos riipesniū į
Ųruodžio 6 d., buvo mėnesi-^vč. Marijos Kolegijoje šįmet j 

lės rekolekcijos, kurios buvo ,do1 pirmo karto visoje jos is

ts n x tt n x r

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
smarkų merginų ratelį. Jos mušusių žmonių. Kai kada tu- ir geras pamokslininkas.kvklu sporto vajus, basketball 

rungtynės. Labai gražu. Svei

kinti reikia tokius užsimoji

mus. Bet mes, Vaterburyj, ir

gi turime gerų pavyzdį visiems 

parodyti. Tai mūsų Communi- 

d':nai. Nors turi pakvietimų Įty League.

tai nebus galima padaryti, nes! Toji “lyga” iškilmingai pra 

žaisti su kitomis mokyklomis sidėjo gruodžio 9 d. Šv. Juo-

pirmyn į krepšiasvydžio (bas- 

ket-ball) ratelį. Kol kas nu

matomi vien tik tarpusavi žai-

jau turi sutartį lošti “benefit 

game” su Aetna Girls iš Hart

ford, Conn. Pasirodykite, ge

rai, merginos, nors ir Aetna 

Cirls yra garsiausios čempio

nės! Gal ir jūs, kaip bartfor- 

dietės vvtės, jas kada nors 

suplieksite. Kloties!

zapo parap. salėj. Jau turime 

GO lošikų vien iš parapijos vai

kinų lietuvių. Be abejo jei lai

kai būtų geresni, lengvai pa

siektume iki šimto. Bet dabar 

sunkoka. Mat, kiekvienam no

rinčiam lošti reikia užsimokė

ti mokestis, ir dar turi turėti 

savo tam tikrus drabužius. Po

Klebonas kun. Valantiejus 

buvo išvažiavęs kelioms die- 

roms pas kun. Petraitį į Wo- 

rcester, Mass., 40 vai. atlaida

ms. Su juomi sykiu važiavo 

New ITaven’o klebonas kun. 

Karkauskas.

Garsusis Hartford K. of L. j 

gruodžio 10 čionai rungėsi su | 

garsiu rateliu B. A. C. (Broo-! 

klyn Athletic Club of Water-

pačiuožės ir eikime čiuožtų!!” mėm; tikimos, kad šiais me-

Stasys V ^ar "ra^ai1 pasirodysime 

ir išsilaikysime. Viskas yra po

pr’ežiūra sporto komisijos, įĮbury). Čia tik pradžia, kaip 

kurių įeina kun. Kripas, pi- J aukščiau sakiau, visų tų rung- 

rm. Vilimavičius, Petras Eaz- tynių, kurie šių žiemų bus pas 

dauskas, Alesė Adomavičiūtė, 'nūs.

Jokša ir Žilinskas. Kiekvienas t ___________________________

lošėjas turi užsimokėti 10 cen
tų už kiekvienų vakarų,įku
riame jisai lošia. Tai nedaug.

Atsirado dar daugiau norin- gautume kas vakaras

čių įstoti į garbingas studen-Įni0,<es^i nuo asmenų, mūsų 

tų bovlerių eiles. Dabar turi-.^r*ansa* Ser&i stovėtų.

Kviečiame visus parapijie

ti us-es atsilankyti ir pamaty

ti įdomiasi rungtynes tarpe į- 

vairių ratelių. Kurie pernai 

atsilankydavo, pasitenkinda

vo.

Lošimai bus kas savaitę, pe

nktadienių vakarais, naujoje 

ir didelėje šv. Juozapo parpp.

Mačiau net "VVaterbur’io lai

kraščiuose, kad Hartford K. 

of L., arba Vyčiai, siūlosi vi- j 
siems rateliams lošti basket

ball. Sveikiname Hartford ’o | 

Vyčius. Praeitais laikais išti- j 

krųjų gražiai išgarsino Ketu- Į 

vių vardų visoje Naujoje An

glijoje. Kloties ir gražiausio 

pasisekimo! Bet Vaterburio K 

of L. žada bartfordiečiams ne

pasiduoti. Gražus pasireiški 

mas ir įsidėmėtinas, nes Va- 

terbur’io grųsinimų reikia bi

jotis. Lauksim šių žiemų įdo-

salėje. Įžanga publikai bus la-jniių rungtynių tarpe Hartford 

bai prieinama — iki 5-10 cen-j ir VVaterbury K. of L. Paskui 

tų. Už menkų dešimtukų arba statosi ir New Haven’o ir 

net penktukų bus galima pa-iNeiv Britain’o rateliai, kurie 

matyt mažiausiai 3-4, o gal pernai gražiai pasirodė! O kas 

net ir 5 lošimus. Brangieji, bus su Bridgeport ir Bristol? 

kur už tokių įžangų būtų gali-.Look out!
senoje salėje. Visbvisos, jei ir 

reįsirašysit, ateikite! Susipaži-,TTla pamatyti tiek “entertain- 

nkite su mumis ir mūsų dva-;niOn^°’ ’

šia. Esu tikras, kad visiems 

patiks mūsų užsimojimai ir 

siekiai. Kuogi ir skirtumėmės 

vieni nuo. kitų? Ar ne visi lie

tuviai, katalikai? Jeigu tokie 

žmonės, kaip šerifas Jenušai- 

tis, adv. Balanda, City Clerk 

adv. Bronsky, Dr. Aukškalnis,

Dr. Vyšniauskas, inž. Kanka- 

iis ir v i sil eilė kitų mokytų, 

į ir jau prasimušusių, žmonių

Paskui turėsime “match ga

mos” tai su airiais, tai su ita

lais, tai su Liet. Vyčiais, tai 

su C. L. C., tai su devyniom 

galybėm kitų ratelių. Bus 

good time all winter.

MERGAIČIŲ BASKETBALL 
RATELIS

X Anų dienų buvo užėjęs pas 

klebonų valandėlei kun. dr 

Antanas Bružas, M. S. Kun. 

Bružas buvo pirmutinis, kuris 

baigė mūs parapijinę mokyk

lų. Su juom pirmais metais 

baigė ir Sesutė Juozapa, kuri 

dabar mokytojauja, rodos, Chi 

copee, Mass. Tai pirmutinė 

klesa. Maža, ištikrųjų, klesa 

bet kaip matom, gerai pasižy 

mėjus. Jei dabar mūsų šimti 

nės klesos išleistų nors po vie

nų tokį, tai būtų gražiausia

Kaip ir peniai turime šioje 

parapijoje ir mergaičių lietu- 

\aičių basketball ratelį. Meua- 

džerium apsiėmė būti Mikas Dievo malonė mūs mokyklai. 

Verbickas. Nors jau vedęs ir 

šioks toks “senelis” (turi šei

mynų), bet dar vikrus. Nie

kad

Be to, mokyklų yra baigę 

daug jau prasimušusių žmo 

nių, pav., kaip kun. dr. Liut- 

neužmiršim, kaip jisai Jtus.M.S.,kuris yra profesorium 

mus palinksmino komedijoj LaSalette College, Hartford,

“Meilė kliūčių nebijo” Kaulo kur direktorium ir rektorium

rolėje. Jisai smagus jaunikai- 

tis ir visi myli su juo darb ne

01 Course
Re Paid lor 

' the Car
būt Now There

Seems to be* 
Some Dispute 

About
>uc Chauffeur!

yra pakeltas kun. dr. Cibuls 

kis, M. S. Paskui kun. Kinta, l

tis. Jei tik jis nesuaus, kaip dabar Elizabeth, New Jersey, į 

kad snaudė Raulo rolėje, vis- ir daug daug kitų. Mūs mokv- 

namentas. Valio čikagiečiai![kas bus tvarkoje ir galėsime kia, tarsi, garsi kolegija, ku-

[nilU. RUNN

>v cm ED

3

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

WATERBURY, CONN.

rėsime parašyti knygutę sn 

baigusiųjų paveikslais ir ap

rašymais.

X Kun. Bružas dabar kle

bonauja Nashua, New Ham p- 

sbire, lietuvių parapijoje. Ku

nigėlis labai gerai išrodo ir 

visuomet linksnio, saulėto, šve 

iniai šypsančio veido. Su juo

mi buvo kun. Vineas Puido

kas iš "VVorcester, Mass. Abu 

tik kų grįžo iš keturdešimtės

\ Metinis parapijos baza
ras pasibaigė. Jis tęsėsi per 
penkias dienas. Išėjo gana sė
kmingai. Klebonas džiaugiasi 
ir dėkingas, kad daug žmonių 
dalyvavo ir daiktų aukojo. 
Km. Kripas džiaugiasi ir dė
kingas, kad jo karvutė (gerb. 
Kalinauskų iš "\Vatertown pa-' 
takota) jau parduota. Kun. 
Kazlauskas irgi džiaugiasi, 
nes jam teko graži lengvutė

atlaidų, kurie buvo pas kun. šilkinė kaldra. Nežinau, knr 
Pankų, Bridgeport, Conn. Ku-į žmonės ir gauna tokį gilinki! 
nigas Puidokas nesenai iš Lie-' (Tęsinys 4 pusi.)

U2 VIENĄ DOLERĮ
Jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką 

laikraštį „Žemaičių Prietelius.”
„Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemai

čių laikraštis ir išeina kas savaitė žemaičių sosti
nėj Telšiuose. Tačiau jis plačiai skaitomas visoje 
Lietuvoje.

„Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių žinių 
iš visos Lietuvos, o ypač iš žemaičių krašto.

„Žemaičių Prietelius” deda gražių straipsnių 
apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite 
gražių apysakėlių, kelionės įspūdžių, įvairenybių, 
galvosūkių, juokų, vaikams pasakėlių ir kitų įvai
riausių dalykų. Jūs, porą numerių perskaitę, tikrai 
nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų 
žmonių padarė.

“Žemaičių Prietelius” atsako per laikraštį į 
skaitytojų .atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klau
simus ir už tai nieko neima.

„Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems 
žmonėms suprantamas ir įdomus.

„Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą 
numerių kiekvienam susipažinti, kas prisiunčia sa
vo adresą.

„Žemaičių Prietelius” kaštuoja metams 3 li 
tai, pusmečiui pusantro lito. Latvijoj metams 6 li
tai, o Amerikoj ir kitur 1 doleris.

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenan
tiems giminėms „Žemaičių Prietelių,” nes jiems kaš
tuoja tik 30 amerikoniškų centų.

„Žemaičių Prieteliaus” redaktorius-lediėjas 
Kazimieras Berulis.

„Žemaičių Prieteliaus” adresas: Lithuania, Tel
šiai, Kalno g. 20.

Argi tad jūs pagailėtumėt dėl tokio gero laik
raščio VIENO DOLERIO PER METUS?

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvą.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į
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WATEPBliRY. COHN.

(Tęsinys iš 3 pusi.)
J’u bazaro pradėsime basket-

učiūnus, K ėdis ir daug •kitų. 
Tai daro garbės Avč. Trejybės 
lietuvių parapijai. Varg. Bur
dulį* gražiai darbuojasi.

bąli sezonų. \ isų prašome mūs i Hartford’e gražiai darbuo- 
tymus remti, kaip ir pernai, jusi Vilniui Vaduoti Sųjunga. 
savo atsilankymu. Turėsime'Girdėjau, kad naujos kuopos 
gerus tymus jaunikaičių ir me išdygo ir AVaterburyj ir New 
rginų. Žiemos vakarai šalti ir, B'itain. Ir tos gerai gyvuoja 
kartais, savo ilgumu liuobu- ir gražios paramos žada Liu
dus. Ateikite pamatyti mūs lavai. Saugokis, lenke, kai lie- 
tymus lošiant ten, kur buvo tin iai ims vieningai ir susi- 
bazaras. Neapsivilsite. .pratusiai veikti, nebus tau

X į vietinį teismų (j jury- vietos nei ant žemlapio. 
men) šiais metais pateko (ir
tiktai pirmutinį karta iš lietu-į Klebonas kun. Ambotas ge- 
vių tarpo) du jauni, gabūs lie- išrodo. .Jis visuomet dur
tiniai. Tai inžinierius Juozas buojasi. Jo smarkusis vikaras 
Stiklius^ kuris per ilgų laikų ?‘*bar daro parapijos cenzų, 
nedirbo. Juozas pirmiau dir- Anų dienų buvo atsilankęs 
bo inžinierystės darbus mies- Fas kun. Kripų, \\ aterburyj, 
tui, bet paskiau J)uvo atleis- buris buvo truputį susirgęs, 
las. Paskui Stasys Savickas, p lartfordietis gerai išrodo. Ce- 
Sveikinam abu lietuvius ir Ii- j™i, kunigėli, tiktai ruoškis su 
likime jiems pasisekimo teis-isavc basketball rateliu atžy
mų darbe. (Kari tik pats nepa- ! V'Aterbury, o mes jus
kliūčiau į jų nagus). Į*‘la priimsim, kaip ir pernai.

I Manau šįmet ne jums, bet

j Conn., jau pasveiko ir vėl da
rbuojasi parapijoj. Jisai apsi
ėmė būti choro korespondentu. 
Jo sūnus yra choro pirminin- 
l.u.Jo žmona irgi gera veikėja 
parapijoj. Mažai tokių pavy
zdingų šeimynų turime Ame
rikoje. Linkime Mončiūnui ge
ros ir stiprios sveikatėlės.

Kripienė jau senai serga, 
bet pamažu eina geryn. Ji la
bai dėkinga visiems, kurie tei
kėsi jų ligos dienose atlanky
ti. Tai artimo meilės darbas. 
Kas tik yra sergųs, gerai Ži
no, kaip ilga ir nuobodu gulė
ti dienas be gražių pašnekėsiu 
Įsu savo draugėmis ar drau
gais. Linkime Kripienei grei
tai ir visiškai pasveikti.

^rkns veikėjas kun. Gradeckas
Hartfordo parapija dalo gar-

I bės Capitol City ir vyskupo 
^miestui. Hartfordas ypatinga; 
gražus miestas, o dabar, km 
lietuvių bažnytėlė ir mokyk
la, ypatingai gražu. Ten yra 
beveik visi miesto namai, kain 
tai sostinės namas. Conn. vai 
stybės knygynas ir teismo mi
nias, naujoji milžiniškoji Bn- 

1 šimeli Memorial, arba salė, 
kurioje duodama opera ir kla
siškieji koncertai. Lietuvių b>‘ 
žnytėlė ir-gi puošia šaunių ii 
labai gražią Capitol Avenue 

[Garbė jums, hurtfordieriai’ 
Laikykitės!

Yarykitės, vyrai; neužilgo 
gal jus išrinksime į majorus, 
o, gal, net ir į gubernatorius.

ritinis teks taurė! Bet, pagy
venę pamatysim.

Imi v i
fonas Kankelisy Vv’ater- 
gerai žinomo Augusto

Kaukelio (Scoville’s chemijos 
skyriaus vedėjas) brolis, yra 
grižus namo iš Kensellaer Ko 
legijos, kur jisai mokinasi, 
kaip ir jo brolis, chemijos in
žinerijos. Kitais metais Jo
nas žaila baigti mokslus. Lin
kime Jonui geros kloties.

Jonas gerai atrodo ir neme
nkas ‘bovlininkas’. Ale anų su 
batėię kun. Kazlauskas su 
kun. Kripų jį su klebonu kun. 
Yalanliejum ‘subytino.’

X Juozas Dubauskas, “Drai 
go“ Naujosios Anglijos Žinių 
platinimo administratorius sn 
rikiai darbuojasi, kad ko dau
giausiai išplatintų “Draugų' 
ne tik \Vaterburyj, bet viso, 
apylinkėje. Jisai yra jaunas 
suge-bus, verčia mus tikėti 
kad pasiseks jam išplatinti 
“Draugų.“ Linkime pasiseki 
mo, nes “Draugas“ ištikrųjų 
verias visokeriopos paramos. 
Beje, daug darbuojasi ir su 
vietiniais moksleiviais.

Jonas Mončiunas, gyvenan
tis Putnam Heights, Hartford,

/
X Bazaras Hartforde jau 

pasibaigė. Girdėjau, pusėtinai 
žmonių lankėsi. Hartfordas, va 
dovybėj didžiai gerb. klebono 
L u. Amboto, labai gerai gy
vuoja. Turi gražių, labai gra
žia bažnytėlę, didelę mokyk
lų su gražiu skaičiumi lietuvių 

b lokinių. Mokina sesutės Pra- 
rciŠkietės. Labai sėkmingai at 
lieka joms pavestų darbų. Se- 
įsutės turi nuosavų vienuolynų, 
arba gyvenimui namą, ant Ca
pitol Avenue. Kun. Ambotui 
pagelbininkauja jaunas ir sma

Kazys Barelis eina kunigys
tės mokslus naujoje ir gražio
je pradžios Har^ford’o Šv. Ta 
;mo Seminarijoje, Bloomfield 
Conn. Jis gerai išrodo. Jo se
sutė Marcelė jau baigusį mo 
Įkytojos mokslus, bet dar dar 
l»o neturi. Dėl to netingi lan- 
k /ti vakarinius High School 
kursus, kad tik daugiau pra
moktų. Geras pavyzdis visie
ms tiems, kurie paragavę mo
kslo biskį jau meta ji, kad ir 
darbo neturi. Barolių šeimyna 
gr^i ir daug darbuojasi para- 
pi.Ai- laukime Kaziui sekini n 
gai baigti savo mokslus, o Ma
rcelei gauti, darbo.

I SUUF1ELD, CONN.
Anų dienų čia pas vienų pa- 

silurintį lietuvį ūkininkų (An
tanų Žukauską) buvo labai 
dramatiškas atsitikimas. Kai 
kurie blaekmaileriai grųsino 
jį lindėsiu ant vietos, jeigu ri- 
šulėly tokių ir tokių dienų ne
judės jiems iki Mat,

i jie girdėję, kad čia lietuvis 
, turi daug pinigų, tat lengva 
b is išvilioti. Bet lietuvis juos 
gražiausiai apgavo. Jisai pa
šaukė policiją. Detektivas Iii- 
(key. Greer ir keli kiti polie- 

t r.ionai atvažiavę laukė plėši
kų viduj Tabacco Shed. Atva
žiuoja plėšikai nustatytų die 
nų ir valartdą ir eina prie paš
te dėžutės. Jie paima tyčia pa
ruoštų ryšulį ir pradeda va
žiuoti. Policija pradeda vytis 
ir nė mylios nepavažiavus po
licija, be šainlvnios suėmė plė
šikus. Klūkia džiaugtis, kad 
lietuvis patupdė plėšikus ten,

kur reikia. Tai matote, nerei
kia važiuoti nei į “Golden 
Best,“ kur Žane Grey apra
šo jausmingus dramatiškus da 
lykus. Prie pat nosies jų bū
na ir policija, “Scotland Ya
rds Detectives“ veikia ir gali 
suimti, kų reikia.

Žukauskas turi didelį ir gra
žų ūkį. Jo duktė, kiek teko 
girdėti, yra baigusi Nevv Ro- 
chell Kolegijų ir dabar dirba 
I'ie Sočiai Service Bureau, 
Hartford, Conn. Sūnus Edva- 
įdas draugauja su lietuvaite 
Elena Yilimaičiūte iš Wind- 

!sor lleiglits, Conn.
Girdėjau, kad būrelis lietu

vaičių susidarė kortų lošime 
rateli, kurį sudaro: Šimkiūtė, 
Mušinskienė, Kripienė, Dene- 
sevičienė, Vitkienė ir kelios 
kitos, kurių pavardžių nesu
spėjau gauti.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir

HARTFORD, CONN.
Chorus anų dienų laikė susi

rinkimų ir išrinko naujų val
dybų, į kinių įeina: pirm. E. 
Moraifinas, vicepirrn. — Go
bu ris, rašt. — Maiė Vai tki ūl ė. 
kasiu. — Ona JaRaičiūtė, ko 
icsp. — Jonas Mončiflnas. Cho 
rui vadovauja varg. Vincas 
Purdiilis. Chore priklauso gra 
žus jaunimo būrys. Yra ir į- 
žymių dainininkių, kaip Lie
tuvos operos artistė Ona Kat- 
kauskaitė, kuri dabar nuolat 
kas sekmadienį ir šiaip jau 
por didesnes šventes gieda Ha
rtfordo vyskupijos katedroj. 
Ti ri gražų ir stiprų balsų ir 
dažnai dainuoja per radijo tai 
iš Hartford, tai iš Boston, tai 
iš New York stočių. Mokslus 
baigusi, rodos, Italijoje. Lie
tuviai čia gali'džiaugtis auk
sini prasimušusią dainininke, 
kaip Ona Katkauskailė (Anna 
Kuskas). Paskui chorui pri
klauso Jakaičiūtė, Yilimničiū- 
Iė, BueeviZtfltė ir visa eilė ki
tų. Iš vyrų M. Kripas, J. Mo-

GREITA
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VARTOK VELDONA TAUI.ETl S

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių "History of Rhe
umatism” dykai. Kreipkis j:

WKLDONA COItP.
Desk S. Atlantic City, N. J.

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins į 
miliutas Musterole, "counter-irrit- 
ant”! Panaudotas sykį kas valan
dų per 5 valandas turi pagelbėti.1 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų irj 
slaugytojų.

Stop 
Įtėhlng

ŠILUMA
GAZAS CIRKULIUO

JANTIS PEČIUS
dėl Namų, Storų, Ofisų, Fabrikų

$ 10
DUODAME

už senų šildytuvų 
perkant yazo Ueatrola

Biznis eina geryn! Dabar laikas pamainyti 

nešvarumų skleidžiančius pečius su aukšto 
veikimo guzo šildytoji!. Cirkuliuoja daug 
sveiko drėgno oro ant furnaeo principų. Be 

dmbo, be purvo. Uždekit ar užgesinkit, taip 
lengvai kaip virtuvės gazo pečius. Sudėtas 
Chicagoj.... $59.50—atskuitant $10 už Jū

sų senų pečių, $19.50.

i .• ava

i 5 MAGIŠKA DIAL | 
NAUJOS STEWART WARNER RADIOS 1

3

PAGAUNA VISUR IR Iš EUROPOS
TOKIAS NAUJAS RAD1AS JŪS GALITE PAMA- | 

TYTI IR PERSITIKRINTI PAS

Jos. F. Budrik, Inc.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Klausykitės gražių Radio Programų Nedėlioję wš | 
= stoties \VCFL, 970 k. nuo I iki 2 vai. po pietų.

Ketvergais iš stoties WHFC, 1420 k. Pradžia į 
| 7:30 v. vak.

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptikų Žemo— 
Raugus. Aptiekose. 35c., 60c.,

teikia
barberiškų

skutimosi

patogumą
namie

(PROSAK fctADE)

Buy gloves with wh«t 
it savęs

Nereik mokėti 60c. ui 
dantų mostį. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei- 1 
kta. Jų vartotadaman per 
metus autas pai 33 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘
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THE PEOPLES GAS LIGHT AND 
COKE COMPANY

152 Soutf< MiehigA. Avenue — and 11 Neighborhood Office*

Nepriklausomu Kompanijų, operuoja vien lik Chicagoj, 

savastis apie 14,000 Stockholderių,■gtJM
vlrS 60% jų gyvena Chicagoj.

B1LLY’S UNCLE
VU Y"
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CICERAS LIETUVIŲ ŽINIOS
“KARALIUS KARALIŲ'’

Pasidarbavimu Dr. Šv. Va
ido Jėzaus p. Babitz, savinin
kas “G ran t teatro, aukoja 
dviejų dienų seansus (persta
tymų) “Karalius Karalių” sa 
vo teatre. Seansai prasidės 2 
valandų po pietų antradienį, 
gruodžio 13 d. ir tęsis iki vė- 
l.'nros, o trečiadienį gruodžio 
11 d. nuo 7 valandos vakaro 
iki kol bus žiūrėtojų. Įžanga 
tik 15 centų suaugusiems, o 
10 centų vaikams. Visas pel
nas skiriamas Šv. Antano pa
rapijos naudai. Tat, visi į 
“(irant” teatrų pamatyti ir iš
girsti kalbantį paveikslų “Ka
ralius Karalių”.

Šv. Vardo Jėzaus draugijos 
Cicero lietuvių skyriaus

Korespondentas

I št. — A. Gerdžiunas, ižd. .— 
j J. Vilkas, iždo globėjais — M. 
' Lekas ir J. Motekaitis, tvark-_ ____ I '

skaitė rašt. J. Stankevičius.1 dariais ~ J- M‘l«>lainis ir L. 
Iš pranešimų pasirodė, kad,Martinku»,Jei«ėju A.^Pocius,

dr-ja turi 4 narius ligonius, j 
Žilvitis, kuris ilgokai sirgo, 
dabar atrodo sveikesnis.

Rengiamojo vakaro, kuris

teismo rašt. — A. J. Janu
šauskas, ligonių globėju — A. 

j Valančius, atst. į Fed. 12 sk.,: 
į A Valančius, J. Motekaitis ir

dintų. Nepamirškit paremti ka 
talikiškųjų spaudų ir savo 
draugus pradžiuginti tokia 
Kalėdų dovana. Kas norit, ga
lit užsakyti “Draugų” ir į 
Lietuvų savo giminėms ir pa
žįstamiems. Kurie biznieriai j J0 _ 9
norit pasiskelbti “Drauge,” 3147 s. Halsted st 

1 ° , Paned., Sered. tr Ki
kreipkitės į mane, visiems ko-

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero.
V tur. Ketv. lr I’ėtny čiomis

IU.

Chicago 
— 9 vai.

R A 1)10 STOTIS A J. J.

įvyks gruodžio 18 d. parapijos 
svetainėje, programas bus gra 
žus ir įvairus. Visas pelnas 
parapijos naudai.

Iš atstovų Labd. 3 kuopos 
pranešimo pasirodė, kad kuo
pa šauniai darbuojasi ir daug 
šelpia vargšų.

Iš atstovo Fed. 12 sk. prane
šimo pasirodė, kad gražiai 
darbuojasi. Dabar nusitarė, 
rengti vakarų po Kalėdų.

Pranešimų iš Labdarių sei
mo darė J. Motekaitis. Iš Pa
saulinės Parodos dėliai lietu
vių susirinkimo pranešimų da
rė J. Stankevičius. Plačiai aiš 1 
kiuo apie reikalų lietuviams I

Matui, į Labd. 3 kuopų-— J. geriausiai patarnausiu. Visais
Motekaitis ir A. Pocius.

Pajamų draugija praėjusį 
susirinkimų turėjo $163.60. Iš
mokėta $153.50

Draugija labai gražiai gy
vuoja ir dirba visus gerus dar 
bus.

Susirinkimai laikomi kas 
pirmų sekmadienį kiekvieno 

1
svetainėje,
menesio, i vai. popietų, parap.

Cicero, III. A. R. D. 9 sky
riaus priešmetinis susirioki- 
n as įvyks gruodžio 13 d., Šv. 
Antano parap. mokyklos ka
mbary.

Phone Boulevard 7042

-(-Gruodžio 4 d, Šv. Antano 
draugija laikė priešmetinį su
sirinkimų, par. svetainėje.

Susirinkimų atidarė malda'pirm.

Visos rėmėjos prašomos skai 
prisidėti prie 1 asaulinės I a~ įmigai atsilankyti. Turime
r°d°s- Į daug dalykų aptarti; bus re-

Į valuybų 1933 m. išrinkta: It|;a1na nauja valdyba 1933 me- 
pirm. J. Grybauskas, vice Įains> Kurios pasilikusios su 

A. dalančius, nut. i'a- mokesčiais, prašomos užsiino
J. Grybauskas. Nutarimus per Št. — J. Stankevičius, fin. ra-!pefj, neg tai bus paskutinis

GRABORIAI:
susirinkimas šįmet. Valdyba

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

spaudos reikalais galite kreip
tis šiuo adresu: V. Valančius, 
1226 Sc. 50 Av.

— V. Valančius.

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Ud 8 vai. vakaro 

Seredomis lr nedėliomis pagal
sutarties

| Office Phone Res. and Office
Prospect 1028 2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN ANO SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to I P. lf. 
Sunday by Appointment

GARSINKINTES
“DRAUGE”

PADĖKONĖ

JONAS JONUŠAS

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atsišaukti. o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Rooeevelt IBIS arba 1111

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UL
TEL. CICERO B»8T

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aub^g Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Noriu padaryti pranešimų 
apie tai, kas liečia katalikiškų 
spaudų: mūsų dienraštį ‘Drau
gų/ “Laivų,” geras kata
likiškas knygas, maldaknyges 
ir t. t. Jei kurie norite savo 
draugams ar giminėms nupirk 

iii dovanų, užrašykit ‘Draugų’ 
nori to, tai nupirk gražių kny- 
ar “Laivų.” Tai gražiausia 
dovana Kalėdoms. Ji bus at
mintyje per metus. O jei ne- 
;ų, ar maldaknygę, kurių pas 

mane yra didelis pasirinkimas 
Amerikoje ir Lietuvoje spaus-

Mirė gruodžio 1 d., 1932, 52
metų ainž. ir po pamald.ų ta
po nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines, amžinai putilęs ir ne
galėdamas atidėkoti geradaria
ms. Mes jo vardu dėkojame 
gerb. kun. P. Katauskui už at- 
lydėjimą į bažnyčių, ir atlaiky- 
mų šv. Mišių. Kun. P. Baltu
čiui už pasakymų pritaikinto 
pamokslo. /

Dėkojame mišių aukotojams, 
vargonininkui B. Janušauskui, 
grabnešiams, graboriui Ežers- 
kiui už mandagų i,r simpatiš
kų laidotuvėms patarnavimų, ir 
visiems kurie prisidėjo prie lai
dotuvių ir palydėjo musų my
limų tėvelj* } amžinybės vietų. 
Amžinų atilsi, duok jo sielai 
Viešpatie.

Nuliūdę: Trys Dukterys

' jfc

IAl A

L J. ZOLP
oKAjBORnra i* uJDOTtmŲ

1650 WEST 46th STREET 
Kampu ėlth lr Fkoitaa «t» 

Tel. Boulevard B8V3-841I
Nuiludlmo 

orio manęs, 
cal., mandagiai, 
cltur. Koplyčia

valandoje kreipkitės 
patarnausiu stmpatlfi- 

gerai ir pigiau negu 
dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETU

GRABORIŲ
v i v
ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin* 
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų nuirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia anibulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pažinkite KŪDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis O rim.

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

IGNACAS BUIVIDA3
(BOYD)

Mirė gruodžio 11 d., 1932 m., 
6:20 vai. vak., 52 metų amž. 
Kilo iš Telšįų apskr., Varnių 
parap., Viunontų kaimo. Ame
rikoje išgyveno- 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
m-oter) Juozapą po tėvais Ma
žeikaitė, dvi dukteris: Stanisla
vų ir Oną Bartašienę i,r du su
nūs: Pranciškų, James; brol j 
Antaną ir brolienę Veroniką, 
seserį Uršulę Lietuvoj žentą 
Antaną Ba,rtašių, marčią Anta
niną du anūkus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 602 9 So. 
Richmond St. Laidotuvės (vyks 
pėtnyčioje, gruodžio 16 d., iš
namų 8 vai. bus atlydėtas į 
Gimimo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sieių. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Silnr.l, Brolis, Bralienė, Nes,i.-», 
Žentas, Marti, Anūkai ir Gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja gra
belius Mažeika. Yards 1138.

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 185.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 59t.h Ave., Cicero, Iii.

).). BAGOONAS
,laidotuvėms patarnauja man- 
dagiai, simjiatiškai ir kibai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
saukite

Republic 3100

2506 W. 63nl Str.

I Tek Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Boulevard 7588
Rez. Hemlock 7 6 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Ofisas Tel. Grovehill <617
Rea <7 37 S. Artesian Ave.

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette Road 
TU.: S-B lr 7-t P. M. Ket. »-ll AM

Nedėlioj suattaraa

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Na-ryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
2429 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vakare 

ntarn tr Ketv. vulc. po<nl * u tarti

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St Cicero, 111.

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Canal 02 57 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

IJtarniukais. Ke,verstais ir Subatomis 
2-120 W. Marąuette Kri arti toesteru

Ave. Pbone Hemlock 782H 
Panedėliale, Seredomls ir Pėtnyčloml* 

1H21 ‘Jo. Halsted Street

Tel. Republic 2266'

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Tel. Tjifayette B7SI

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

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioja pagal sutarti

PETRONĖLĖ
OLECKIPNĖ

l’o tėvais Yurkeviėjutė

Mirė gruodžio 12 d. 1932 m., 
12 vai. vak. Kilo iš Kuv.tikų. 
rėd.. Pilviškių parap., Griška
būdžio kaimo. Amerikoje išgy
veno 2 7 rnetuėi.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris: Marijoną. Magdale
ną ir Petronėlę; 2 sūnūs; Ma- 
teušų ir Joną; 3 žentus: W. Cn- 
ppel, F. Dengler ir John I). 
Simans, anukus, anūkes ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 9024 Es- 
canaba Ave. Laidotuvės įvyks 
ketverge, gruodžio 15 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta Į šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, S. 
Chicago, kurtoj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės siela. 
I’o pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažvs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dnkterys, Sunai. Že
ntai. -Vnukal, Anūkės ir gimi
nės.

Liidotuvėms patarnauja gru-
borlus "Eudeikis. Yards 1741.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDULIAI

GARSINKINTES
“DRAUGE"

I’hone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7 337

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo # Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki H vak vakare IJLarulukal# 
lr Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Vark 2385

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
venenškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 3 lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DIt. MAKLERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietų
$325 SO. HAdsTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ (^YDYTOJAIl

DR. VAITUSH, OPT.

.t

JONAS DOMINIKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 11 d., 11:26 vul. ry
lų, 1932 m., sulaukęs pusam- 
žiaiis, gimęs lAetuvoje. Eržvil
ko parap., Jurbarko apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Leokadiją, dvi dukteris: 
Marijonų ir Sofiją tr sūnų Jo
nų, žentų I’eter Kasky ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2001 Canalport ave. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 15 
d., K vai. rytų Iš namų į Dievo 
Apvaizdos parap. bužnyčla, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
lai. nulydėta. į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono 1 iomlnikalčlo 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti tani 
paskutinį patarnavimų lr atsi
sveikinimų.

Nuttudę liekame: Moteris, 
Dukterys lr Hiunis.

lAldotuvėse patarnuuja gra- 
bortus 8. M. Kkiidas, Telefonas 
Roosevelt 7632.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmlo. nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt). Nuimu 
sataractus. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
įsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
«as klaidas

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos huo lt ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS JUCIS ATITAISO { TRU1* 
?U LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys atitaisevnos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Muaų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

<719 S. ASHLAND AVE. 
Tol. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVOS AKIŲ 8PCIALISTA8

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St 

Valandos: nuo 10—4: nuo •—
NedėUomla: nuo 1B Iki 1*.

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
B Iki B vai. vak. Nedaliomis pagal 

sutart)
Ofiso TH. i Boulevard 7H2O 
Namų Tekt Prospect 11130

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 1’. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVYIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chieago, 111.

_ DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 13 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 13 dienų

Tel. Grovehill 15 95

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

tleredomis po pietų ir Nedėldienial* 
tik susitarus

8423 W. MAItQUETTE ROAD

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo lt—13 nuo 8—4 po 

pietų: 7—8:36 vai. vakara 
Nedėliomis lt iki 18

Telefonas Midway 2880

Res. Phono 
Englewood 6 641 
Wentworuh 8009

Office Phone 
Wentworth 800*

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-4 lr 7-9 vai. vakare

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

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 387 4

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

. Antras ofisas ir rezidencija
6504 SU. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-t 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 PO 
plet. Utarn. lr Subat. nuo S-6 va

ėventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819.

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. IIALSTED STK^ 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vul. vakare.

Ofiso tr Ras. TeL Bottltvrard Bl

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

' Dflao fPkt nuo 1-8, nuo t:»t «:



■jau gatavi t CHICAGOJE
KAS NAUJA WEST SIDE

X Ateinantį ketvirtadieni, 
, . . . - gruodžio ,15 d., parap. salėj

go sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali- bus (lidpIis kauliukų ir kortų 
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai lošimo vakaras lietuvių Ko- 
tinkama dovana pasiųsti j Lietuvę saviškiams. !lfg’40S« Thompson, ( onn., spo- 

Šjmet ‘‘Draugo kalendorių atspausdinta ap- )lua i.im(ina. ,.,|Ilk|J ,Ų 
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun- bas daug. Vakaras rengiamas 
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai- masų žinomos veikėjos ir biz- 
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1933 niorkos P- Bah-iumenes mieia- 
m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen-!
dorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie- x l'l!,ral? J10""*""-'

. 1 i 7 r narių: (iasparkos ir Vaieekau-
tUVOJC. gfco žmonos. Ponia Gasparkie-

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti no yra Įžymi draugijose dnr-
dovanu kalendorių, prašomi pasiskubnti atsitei-,hllot°ia-

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau-

praneša iš buvusios Fed. Cbi- 
cogos apskr. vakarienės, kuri 
taip pat gerai pavyko, kad 
dalyvavo visų kolonijų gra
žus būrelis rinktinės publikos, 
kad surengimui daugiausiai 
pasirdarb^vo Fed. lošk., prie 
vakar, surengimo ir kad daug 
prisidėjo ir J. Samašauskas.

Taipgi nepasilieka nei Dr. At-j 
koėiunas.

Visoms draugijoms verta 
priklausyti Federacijai.

— lAinm,

SĮ VAKARĄ RADIJO 
VALANDA

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties WGES, 1360 
kilocykles, bus nuolatinė ant-

Iš Pasaulinės Parodos lie- radienio radijo programa, lei- 
tuvių susirinkimo kalbėjo L. ūžiama pastangomis I eoples 
Šimutis; plačiau aiškino j6rin Furniture Co- krautuvių, 
kta komisija: Sakalienė ir Bi- Programo dainų dalį rūpes- 
tautienė. tingai rengiasi išpildyti “Pe-

Apie ruošiamų Fed. Chic. oples Radijo” duetas ir kva- 
seimelį pranešimų darė rengi- rtetas, taip pat solo. Dainuo* 
mo kom. Sakalienė ir Dr. At- .J, Romanas, E. Bartušienė, A. 
kočiunns. "* ' (Čiapas, O. Skeveriūtė ir kiti.

Išrinkta kom.,kuri rūpinsis Kalbės dr. K. Draugelis, den- 
surengimu Vasario 16 paini-1 tįstas ir kiti kalbėtojai. Besti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai j X Ateinantį sekmadienį,

visose koloni jose daro pastangų, kad iki Naujųjų j uodžio i s d., parap. sa,eJe | n. jini0 , k(miiSij4 į(-,j0: L ši- to, bus šiam sezonui pritaikin- 

Metu užbaigtų senas sąskaitas su savo kostume- Lllal. „Sv Agnietž „ VeikalQ 
riais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja vaidins Nek. Pras. p. š.

PRANEŠIMAI
Antradienis, gruodžio 13, 3^39

Lietuviškos Teatrališkos dr-

PERK*LĖ OFISĄ

Adv. J. P. Waiches perkėlė 
savo Roselande ofisų iš 52 E.

jos Rata No. 1 metinis Ru-"t07tb Street į savo kampini 
sirinkimas jvyks gruodžio 14 nanu} 103 piace ir State Str.
d., 7:30 vai. vakaro, Cbicago 
lietuvių Auditorijoj. Bus ren-L„.,.a gražiai įrengtas, 
karna valdyba. Valdyba prašo,
kad visi nariai atsilankytu.

Ofisas yra ant antrų lubų ir

Pirm., A. Subaitis 
Rašt., C/t. Stencel

ė Įjk . 
♦PinhlDVIC/^tO/

tHORTCAGE RAHKERS
REAL ESTATE 

Prisirašykite j mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

Geriausia casb kaina už luo
bus atvaidinta įspūdingas vei-, - , , ” ' ' i. • , , . i v. ,n t ... , , . , .,mutiš, A. Žvirblis, A. Mausta-,ta, ir labai graži, muzika. To-.rgicius, bondsus ir deposit ce-

$6.00; pusei metų $3.50; trims menesiams $2.00; 
1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris .3c.

VARYKIME “DRAUGO" VAJŲ
MILŽINIŠKAM UŽSIMOJIMUI 

REIKALINGA DAUG JĖGŲ
A. Giliene, beidgeportietė, įstojo 

į “Draugo” kontestą
A. Gilienė, kuri pereitais Penn............................. 18.500

Ynetais daug pasidarbavo j A. Stulginskas, 1628 S. 50t!i
“Draugo” vajuje šiandien vėl Ave., Cicero, III......... 14.750
įstojo į kontestininkų eiles ir Į p. p. Petrauskas, 14 John- 
žada būti dideliu kitų kontes- sori St., Bingbampton, N. ' 
tininkų oponentu. Y................. '................... 14,00 ;

mer
gaičių dr-ja (sodalicija). Nei j 
vienas vestsidietis neturėtų, 
praleisti nepamatęs to įspūdi
ngo veikalo. Vyriausiose rolė
se dalyvaus Agnė Kulikaus- 
kaitė Šv. Kazimiero Akad. stu 

Sdentė, Keturakytė, Labanaus
kas ir kiti. Režisuoja žinoma 
scenos mėgėja ir darbuotoja 
Monika Žibaitė.

vičius, apt. V. Petrauskas ir dėl nepamirškit užsistatyti sa Įrtifikatus. 134 No. LaSalle St.

X Moterų Sų-gos 55 1<p.

Dr. P. Atkočiūnas.
Kun. Mačiulionis plačiai kai

bėjo sporto reikalu.
L. Šimutis pranešė, kad į:

Ameriką, atvykęs nepaprastas 
svečias, vyskupas P. Būčys.

A. Manstavičius kalba Liet. 
Vyčių Dainos Choro reikalu. 
Tam reikalui išrinkta komisi
ja: Šimutis, Grybas ir Bace
vičius.

Kadangi šis susirinkimas

vo radijo ir pasiklausyti. (Kambarys 316. Atdara vaka- 
Rap. XKK. mis.

priešmetinis susirinkimas į- buvo priešmetinis, tat rinkta 
vyks šį vakarų, gruodžio 13 d. (valdyba ateinantiems metams.' 
Visos narės prašomos susirin-j Pirm.— inž. A. Žvirblis, vice 
kli, nes yra svarbių reikalų pirm. A. Bacevičius ir O. Ale- 
svarstymui. Be to, bus renka
ma valdyba sekantiems meta
ms. Kurios pasilikusios su mo-

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans - Insurance

Turime pardavimui lr mainymui visokios rūšies properčlų, biz
nių. Uotų lr farmų. Jei mes negalėsime Išmainyti, niekas negalės.

Apdraudos dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis ir didžiausiomis apd.raudos įstaigomis.

Kolcklnojanie morgičius, notas ir bilas. Padedame namų sa- 
\in'lnkams surasti tuos, kurie yra pirkę morgičius ant jų pro- 
parčių bankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mūsų raštinėn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui suteikiamas. Bus jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

liunienė Rašt L Krekščiunui Ę/Uuillinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt*

Lenktynės gana smarkios, i ‘A. G uby sta, 4355 So. Mozart 
Pirmoji vieta dažnai mainosi. Cbicago, III. .. 13,000

V. Mandravickas, 815 — 45

atsisakius, į jo vietų išrinkta = 
vaistininkas V. Petrauskas. = 
Ižd. liko tas pats, B. Nenarto- = 

Pirm. S. Sakalienė Į nis. Iždo globėjai —Janušaus- =
------------- ------- I kas ir česnavičius. Koresp.— 5

IŠ FED. APSKR. SI STRN- * o. Aleliunienė.

kesčiais prašomos atsiteisti.

Tai ženklas, kad mūsų konte- 
stininkai nemiega.

A. Švilpauskienė iš Melrose 
Tark pora savaičių išlaikė pi- yv
nnenybę. Bet jų pralenkė P.
Labutis iš Bridgejiorto. Dabar 
pirmų vietų laiko V. Stanci
kas iš Town of Lake.

Kiti kontestininkai taip pat

St., Kenosba, AVis. .. 9,500
J. Endžiulis, 1713 N. Marsli- 

e., Cbicago, Illi
nois ............................ 9,500 j

A. J. Sutkus, 1007 — 87lh
St., Waukegan, 111. .. 9,500

P. Vaičekauskus, 4242 So.

MES MOKAME CASH UŽ
Lietuvos Bondsus

Darome
Pirmas morgičių paskolas

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)KIMO. . Malonu pažymėti, kad Fed. S

Federacijos Chi- Įb)ių profes Iuniversal mortagage & investment go.L. R. K. rcueiacijuB vili-profesionalų, užimančių 
cagos apskr. susirinkimas įvy-j valdyboj vietas, būtent, pirm. !|
ko gruodžio 7 d., Aušros Var-iinž. žvirblis ir rašt. vaistinin- = 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215

Not. Ine.

tų par. mok. kambaryje. a
Susirinkimas atidarytas mai 

da. Nutarimai praėjusio susi-
į]ftaplewood Ave., Chicago, U- 

smarkiai varosi pirmyn ir bile • 8 500
tlioną gali atsistoti pirmoj vie- Bašinskieaė' 1639 S. 50th Irinkimo Priimti' 

.Yve., Cicero, UI........  7,500toj.
Ateina Kalėdos. Kiekviena 

lietuviškoji katalikiškoji šei
myna tesuteikia sau Kalėda! 
dovanėlę - užsirašo “Drau- St,; chicago, Ilk ...

M. Misiūnas, 245 W. 108th 
i PI., Cbicago, III......... 5,000

Po Kalėdų prasidės Pasau-

gų” ar atnaujina savo prenu- 
rtieratų.

Tinės Parodos metai. Parodos 
metu kontestininkų tikslas y- 
ia gauti tūkstančius skaity
tojų, kad 1933 metais “Drau
gas” turėtų daugiau skaity
tojų, negu kada yra turėjęs. 

Kontestininkų stovis:

V. Stancikas, 1706 W. 47tli 
St., Cbicago, III.......... 262,665

] tei kalinga vidurinio amžiaus 
moteris prižiūrėti namus ir kū
dikį, turi kalbėti lietuviškai ir 
angliškai ir kad būtų katalikė.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Ave., 
Cbicago, Tll. Box 100

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū
sų namuose priel 
eglaitės už dolerį.| 
Telefonuokit:

Engleivood 5840 
.. P. CONRAD .

730 West 62nd Street

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton 8t. 
Room 906 Tel. Dearborn 79<<

Valandos: • ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utaminkais lr Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Ave. Tel. Lafayette 7617

Mamų Tel. Hyde Park 1»96

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

66 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 6960—4677

4404 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tsl. Lafayette 4196

1 ss ar r » atiiv o»r—

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., Ohicago, DL 

Tel. J^hloek 8380

kas V. Petrauskas.
Ponas Petrauskas nuo senų

laikų nenuilstantis visuomenės 1 
dirvoje darbuotojas. Šiandien 

Pranešimų iš Labdarių sei- ^baigęs mėgiamų profesijų, sėk
mingai darbuojas p. Jonaičio 
vaistinėj, Brighton Park, ir 
taip pat iranda laiko darbuotis 
katalikų visuomenėje. Pavyz
dys kitiems profesionalams.

H:ilimmimiimiiimmimimimiimiiiiiimiiiimiimmiiiimiiimmmmiiiiiiiiiihl

ČEVERYKAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokių dovanų. Todėl, mes dabar ir 
parduodame įvairios ruSies čevery- 
kus su nupigintom kaine*:, kaip 
tai už $2.05 įr aukščiau. Mes užlai
kome geriausius ėeverykus ir turim
dideliausį pasirinkimų visai šeimynai: vyrams, moterims ir valkams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALKSKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

A. Janušauskas, 1233 f 
49th Ct, Cicero, III. .. 6,100 skas Nenartonis, kad sei-

V. Gaižauskas, 148 E. 107th|m«s mažiai pavyko ir davė 
6,009' medžiaginės naudos.

L. Šimutis padarė platų pra 
nešimų apie Kęstučio ir Vašin
gtono sukaktuvių paminėjimų, į 

kad paminėjimas pavykęs, kad 
programas buvo turiningas, 
kad gražiai pasirodė Šv. Ka
zimiero Akademikės su savo 
orkestru ir tautiškais šokiais, 
kad lietuviai labai gražiai pa
sirodė.

Komisijos narys Bacevičius
........... ................■■■................. -

“DRAUGO” VAJAUS KON
TESTININKŲ SUSIRIN

KIMAS

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells Šviežių klausi
nių. sviesto ir sūrių.

4444 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1S89

Pėtnyčioj, 7:30 vai. vakare, 
Aušros Vartų mokyklos kam
baryj įvyks “Draugo” vajaus 
kontestininkų susirinkimas.

Visi kontestininkai yra pra-
išomi susirinkti, nes bus svar-l'. Labutis, 917 \\. 34th St., . , ,z,- ... rvo^^vibu pranešimų, tikietai dėl

. . .. ... '“Draugo koncerto, kuris į-A. Švilpauskienė, 103 No. . . . . , . ..r . „ . .... ivyks vasario 5 d. bus taipgi
20th Ave., Melrose Park, Illi- ....... , , , .. .lisdnlinti dėl praplatinimo, nois ............................... 121,000 1 *

S. Stašaitis, 1413 So. 48tb 
Ct., Cicero, Ilk, .... 80,750

A. Valančius, 1226 So. 50th
Ave., Cicero, Tll..........  48,750
, P. Fabijonaitis, 2320 West 
23rd PI., Chicago, III. 29,750

S. Staniulis^ 6651 S. Talman 
Ave., Cbicago, Tll. .. 25,679

K. šerpetis, 1710 N. Girard 
Si . ' hieago, III..........  20,000

Pr. Balčiūnas, 2212 W. 23rd 
St., Chicago, III..........  20,000

A. Condratas, 1706 Mayo-
<ensing Ave., Philadelphia,

V.V.

GRĮŽO Iš LIETUVOS.
Kiekvienas Yardas parduoda 

Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gorų 
anglių kreipkitės 1 Onute Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ...........$8.50
Poeahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump -.. $8.00

Neria plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų. moterų, mer
ginų Ir valkų.

Parduodame vilnones gijas dėl 
įvairių nėrinių. Mes parduodam 
žemomis kainomis, kad galėtumėt 
sutaupyti nuo 75 iki 100 nuošim
čių.

Neriam vilnones pančiakas dėl 
moterų Ir vyrų. Taisom senus sve
derius.

F, SELEMONAVICIA
504 West 33rd St.

(Arti Normai Ave.) 

Phone Victory 3486
(Atdara dienomis ir vakarais)

3iiiiiiiiiiiiiitimiiiiimimiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiiimiimimimiii
£ Siunčiame pinigus J Lietuvų lr Į visas šalis:
= Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų;
S Prirengtam Įgaliojimus Lietuviškus, Lenkiškus ir visokius doku

mentus.
S Išpildomo visokias blankas Ir Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas.
S Apdraudžlame namus, baldus — forničius ir kitų turtų, nuo ugnies

ir vėtros.
S Taipgi apdraudžlame automobilius;
S Išverčiame visokius dokumentus;
5 Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame cash. Atsilankyk 

asmeniškai arba prisiųsk per paštų apdraustame laiške.

I John J. Zolp
| 4559 SO. PAULINA ST. TEL. YARDS 0145 
~«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiieiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiu«iiiiii<

Phone Roosevelt 2076 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
, Coal, Wood, Ežpressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago. Tll.

Bl DINKVS TAISOM
Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
Callfornijos tinkavftnu. Darbų atlie
kam už pusę kainos

Tei. West Side WEST O(l»S 
Tei. South Side VAROS 643S

JNO. LYNCH
RO# WERT 47th RTREET 

2052 WF.ST MADISON STREET

Gruodžio 8 d. grįžo iš Lie
tuvos L. Vyčių veteranas ir 
Roselando draugijų darbuoto
jas, Jurgis Mockus, kuris Lie
tuvoje išbuvo virš poros me- 
tŲ-

Ponas J. Mockus dabar ap
sigyveno Brighton Park ko
lonijoje, 4601 S. Fairfield ave.

Reporteris.

JOHN A. KASS
(KAZAKATTRKAR) ,

Jrftlkrodinlnkas, Auksorius Ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas

4216 Archer Ave.
Tel. lafayette »«17

1/ DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome.

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. Lafayette SS16.

Jai manai pirkti automobilį, ateik 
I pas mus pirmiau, nes mea užlaikoma 
vienų U geriausių rūšių autetnobl- 

' Hua — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

1 Taipgi mea turima pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR 8ALE8

44#2 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7166

4
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