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Belgija išsižada karo skolų mokėjimo

PASKELBUS SKOLŲ IŠSIŽADĖJĘ, 
KABINEIASATSISIATYOINO

SUOMIJOJ SUDAROMAS NAU
JAS MINISTERIŲ KABINETAS

NEMOKĖS KARO SKOLŲ NAUJAS SUOMIJOS MI- 
NISTERIS PIRMININKAS

BRIUSELIS, gr. 14. — Be
lgų ministerių kabinetas po il- HELSINKIS, gr. 13. — Šuo
gų ginčų nusprendė, kad Bei- nujos prezidentas Svinliufvud 
gija išsižada karo skolų mo-'naujų ministerių kabinetų su-

SAUSIEJI PRIEŠ KON
GRESO PASTANGAS

WASHINGTON, gr. 13. — 

Kongreso žemesniųjų rūmų bū 

dų ir priemonių komitetas va

kar ir šiandien išklausinėja 

sausuosius alaus ir vyno grą

žinimo reikale. Prieš alaus ir 

vyno grąžinimą griežtai kalba 

daugiausia moterys, priklau

sančios įvairioms organizaci

joms. Jos nori, kad prohibici- 

ja pasiliktų taip, kaip buvu

si ir kaip yra.

chicagoje KRASTUTINYS1S TAUTIŠKUMAS 
YRA PASAULIUI PAVOJINGASMAJORAS IMA VEIKTI

Užvakar vakarą Chicagoj

nužudytas poliemonas A. Ma- . . .

goon. Jis žuvo vienuose na. ,štutinysis tautiškumas ir km- šaulio taikai

LONDONAS, gr. 13. — K ra- tautiškumas yra pavojingi pa-

Amtrikai. [daryti pakvietė buvusįjį tei-

Po to nusprendimo kabinę-|SinSuino niinisterį Kiviinaki. 
tas atsistatydino. I Senasis kabinetas,

PRANCŪZIJA PRIEŠ 
SKOLAS

Naujas Oregono valstybės
senatorius, maj. N. S. Gram-

, . mer. Jį gubernatorius paskyrė
kuriam I ,. . . . . ,

. . . užimti mirusiojo senatoriaus
pirmininkavo Sumla, atsista- T T . , ,1V. „ , , , W, I. Jonės vieta krašto sena-

tydino gruodžio 5 d., kada pre
zidentas nepasirašė vieno įsta- , __ 

tymo projekto.

EKONOMIJA NETURI 
VARDO

AVASHINGTON, gr. 12. — 

Valstybės iždas braška dėl di-

inuose, kur parduodamas alus Stutinysis tarptautiškumas y- Į Vienas koks žmogus negali

z, p, i ... . apsispręsti. Negali to padary-
(beer flat). ;ra pavojingi pasaulio ramvbei „ m

I .v . T ti nė vienas kuris kraštas. Tau
Atsižvelgus į tą faktą, ma- • pareis 'ė o Eminencija ka- ^og apsisprendusios įvairiais

joras ima veikti prieš polici- jrdinolas Bourne, kalbėdamas ___ istorija, geografi

ją, kuri sąžiningai neina savo italų bažnyčioje. Tautiškumo ja> politika. Bet tauta negali 

pareigų. Majoras sako, kad ir tarptautiškunio klausimai apsispręsti pati sau viena gy-

polieijai yra žinomi visi svai- p0 didžiojo karo pasidarė sva- įventi, neturėti jokių santykiu

galų pardavimo urvai, taip rbiausieji klausimai. Yra ži- su kitomis tautomis, 

pat automobilių vagys. Tačiau noma gyvenime, kad koki da-į Tautų į tautas atsinesimas 

policija piies tai yra užsimer- jykaį išeina iš savo ribų, vi- turi būt lygus žmonių į žmo- 

kusi. Bus imami nagan kapi- gados yra žmogui kenksmingi, nes atsinesimui. To atsinesimo 

tonai. Bus traukianti tieson. rpaįp yra su tautiškumu. Žmo- pagrinde turi būti Dievo įsa- 

Jei jie nenoii sąžiningai eiti jj^nis tautiškumas yra reika- kvmas: Mylėk savo artima

PARYŽIUS, gr. 14. — Pra. 
neūzijos parlamentas svarsto JAPONAI PROTESTUOJA

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ ME-
KSIKONŲ STEBUKLIN

GOJE VIETOJE

delio nepritekliaus. Jo paden- 

_ gimui reikės didinti arba ski-isavo pareiglJ? sako majoras, Hngas. Bet jis neturi būt aklas,taip, kaip pats save

rri naujus mokesčius. Išlaidu ras*s vYr^’ bul^e tas pareigas įr turį būt savo ribose. Į Kraštutinį jį arba

karo skolų klausinių. Karšti * 
ginčai vedami. Numatoma, J
kad parlamentas pasipriešins nU vyriausybė protestuoja 

mokėjimui. ; prieš bolševikų santykių at-

__________________________ naujinimą su Kinija. Japonai

SKRIDO GALVA ŽEMYN pareiškia kad Rusija ir J«po- maWinink Vakar su-

________ jmja vra taikos griovėjos, ka--.. ± >' , A . ėjo 401 metai, kaip tenai bu-
PAKYŽHJS, gr. H. - Pru. -kr jo« SU5,jungia vo Marfja

ncūzas lakūnas akrobatas pa-,draugingais santykiais, nelai- p jk,£ejcsįj?Oq o-l0bėja 

darė nepaprastą rekordą skri- ln« rytų Azijai.

zdamas lėktuvu. 26 minutas jis

TOKIJO, gr. 13. — Japo-

naujus mokesčius. Išlaidų 

mažinimas kongrese neturi pa-j 

tankumo. Biurokratai gina sa

vo pozicijas. Jei bus lemta vy- i 

riausybės išlaidas sumažinti,

nuoširdžiai eis.

PLĖŠIMAI IR ŽMONIŲ 
ŽUDYMAI CHICAGOJ

Savo krašto meilė yra šve-

aklą tau

tiškumą ar tarptautiškumą Ka 

tai ik u Bažnvčia smerkia. Ji
ntas dalykas, sakė Jo Emine- , . A

.... .. . laimina tik tikri
nei ja. Ši meilė yra paties Die-

skrido galva, žemyn, t. y. su 

visu lėktuvu ore apsivožęs.

Šis jo skridimas oficialiai už-

»
rekorduotas.

8 VALANDŲ DIENOS 
DARBAS

NORĖTA KĖSINTIS PRIEŠ 
B. KAIZERĮ

HAGA, Olandija, gr. 13. —- 

Doorn pily, kur gyvena buvu

sia vokiečių kaizeris, suimtas 

vienas vokietys, pas kurį ras

tas durklas. Jis tykojo nužu-

HAVANA, gr. 9. —■ Kubos (lvti buv. kaizerį. Suimtasis 

kongresas pripažino įstatymų, ištremtas is Olandijos, 

kuriuo visoj saloj visose pra

monėse ir bizniuose įvedamas 

8 valandų dienos darbas.

KETURI POLICININKAI 
NUŽUDYTA

DELIU, Indija, gr. 13. — 

Ahvara valstybės miestely 

Daisula gyventojai pasiprieši

no mokesčių rinkimui. Riau

šių metu keturi policininkai 

nužudyta.

MEXIC0 CITY, gr. 13. - 4 A.,
~ , v , , tai galės tik nauja vyriausy-
Guadalupe šventovę — stebu- 1 . . ,

klingąją vietą, vakar aplankė 6 E

keli šimtai tūkstančių meksi-

ATMESTA REZOLIUCIJA 
PRIEŠ HOOVER Į

AVASHINGTON, gr. 14. —

Žemesniuose kongreso riimuo-

Įse iškelta rezoliucija, kad trau

[kti tieson (impeaehment) pre

zidentą Hoover’į. Rezoliucijo-

-je pareikšta, kad prezidentas
PARYŽIUS. - Liurdo pa- iMav6 kra-,a kar0 sko||J k]an 

rapijos bažnyčioje laikydamas

MIRĖ LAIKYDAMAS 
MIŠIAS

šv. Mišias staiga sudribo ir 

mirė kun. Sempe, 81 m. amž.

30,000 DOL. ATLYGINA

AVASHINGTON, gr. 14. — 

(Oklabomoj pašerifiai 1931 m. 

i 10 ASMENŲ ŽUVO TUNELY [nužudė du meksikonus studen-

--------------------------------,tus. Vyriausybė už tai nužudy-

LUCERNE. Šveicarija, gr. tu namiškiams, Meksikoje, iš- 

14. — Guetsch tunely susikū

lė du traukiniai. 10 asmenų 
žuvo.

moka 30,000 dol. atlyginimo.

Sime.

Dauguma balsų rūmai atme

tė rezoliuciją.

T. ROOSEVELT’O AT- 
MIN IMUI

AVASHINGTON, gr. 14.

vo suteikta Ji turi

ųjj ir nuošir

dų, neissiveižiantį iš savo ri-

I r. žmogui, ui iuu tautiškumą ir tarptautiš- 

Užpraeitą vakarą ir naktį (klestėti,, bot nepereiti jai už- 

Chicago ir apylinkės tikrai pa- brėžtą ribų. Į patį jęatalikxj Bažnyčia nė-

sižyniėjo plėšiniais ir žudy- Tautą tarptautinis darbas ra nė tautiška, nė tarptautiš- 

mais. Nužudyta 3 poliemonai, žmonijai būtinas. Šis tarptau- ka. Ji yra aukščiau to ir kito. 

vienas vyras, dvi moterys ir tiškumas tačiau irgi turi pa- Ji yra aukščiau visų kraštų 

du plėšikai. Iš poliemonų du ; silikti savo ribose. Kaip aklas ir visų tautų. Yra virštautiš- 

nužudyta Berwyn’e, o vienas tautiškumas, taip aklas tarp- ka.

[Chicagoj. Vienas plėšikas nu

šautas vogtam automobily, o 

kitas — plėšiant vaistinę Mar

ąuette Park’e. Nė dideli šal

čiai nesulaiko plėšikų veiki

mo.

LIETUVOJE
KIEK APRŪPINTA SA

VANORIŲ

PRIEŠ SŪRIŲ GAMYBĄ

NORIMA ATIDĖTI RIN
KIMUS

Po Naujų Metų Cook’o aps

krity turės įvykti kai kurie nor£ų

Šiemet žeme tikimasi aprū

pinti apie 500 savanorių. Ki

tais metais manoma aprūpin

ti dar likusius apie 400 sava-

mažesnieji rinkimai. Dabar di-
Apie 200 savanorių gavo iš

rbama už tai, kad tuos rinki- v - ~ r. ~, mi i i . -žemes retormos departamentoPrezidento Theodore Rooseve-'mus atidėti iki pavasario, ka........................K ’ žemes įvairiuose Kauno prie-
da jvyks didesnieji rinkimai. miesCillose. Kai kurie gav0 na. 
Tuo būdu būt, sumažintos ri- triobesių sUtybai. Be-
nkimų išlaidos.

PREZIDENTO ATOSTOGOS
AVASHINGTON, gr. 13. 

'Ateinančių švenčių metu prez.

ANGLIAKASIŲ PREZI
DENTAS

INDIANA POLIS, Ind., gr. 

14. — Angliakasių organiza

cija savo prezidentu išrinko

lt’o atminimui Potomac upė

je sala Anolostan pakeista to 

prezidento vardu ir pripažin

ta krašto savastimi.

ŽYDŲ NAUDAI
ATĖMĖ REVOLVERĮ

veik visi jau įsigijo nuosavy-' 

bes dokumentus.

Sunkėjant sviesto eksportui, 

dabar norima išplėsti sūrių 

gamybą. Sūrius būtų galima 

eksportuoti į Švediją, Angliją 

ir kitur. Vokietija sūrių im

porto taip pat dar nevaržą 

kontingentais.

Ligi šiol Lietuvoje veikė tik 

kelios kooperatinės sūrinės: 

"Veliuonoj, Viešvilėj, Kuršėnuo 

se ir keliolika privačių pieni

nių Klaipėdos krašte. Dabar 

sūrinių rajoną norima išplėsti 

visame krašte, ypač panemu

nėmis.

JAPONAI NENORI TAIKOS 
SU KINAIS

TOKIJO, gr. 14. — Anglija 

ir Prancūzija buvo sumaniu

sios japonus taikinti su kinais

Ifoover’is žada turėti atosto- tą patį J. L. Lewis iš Spring- badauja. Sako, jis pasirengęs 

gas Floridoje. field, III. |mirti, jei pasaulio intelektua

lai nieko nedaro, kada Lenki-

VATIKANO LAIKRAŠTIS 
UŽ SKOLŲ MAŽINIMĄ

Be niekur nieko vienas po- 

NEW YORK, gr. 13. — Ci-jlicmonas ko ramiausia įėjo į 

j ty kolegijos prof. A. Kraus marškinių parduotuvę, 153 AV.

Madison gat., pasišildyti. Te

f pralaimėjusias karą vals

tybes Amerika visą laiką at-

PAVOJINGAS BERNŲ 
ŽAISLAS

Vaiguva, Šiaulių apskr. Čia 

pradeda įsigyventi smerktinas

LAPĖ 1ŠPIOVĖ KALA
KUTUS

Muniškiai, Kauno apskr. 

Vieno Sausinės kaimo ūkinin

ko lauke lapė išpiovė naktį 16 

kalakutą.

jęs ten susidūrė su baigusiais . , . „ v
® ' paprotys, kurj pramane ber

savo darbą plėšikais. Šie atė-

joj studentai vykdo žydų po- mė iš poliemono revolverį ir v..
nai. Vakarais iš vakaruškų i-

gromus.
----------------------------- sinešė taip, kaip Kristaus Vi-

VATIKANAS, gr. 13. —'karas. Šiandien tas ir kitas 

“Osservatore Romano” skel-,valstybes prislėgė ekonomiš- 

paskyrus tarptautinę komisija J atsišaukimą į Ameriką ta- kas krizis. Jos šaukias Ameri- 

Japonijos vyriausvbė praneš;’I , .• . • kos gailestingumo. Kilnaus ba To Eminencija kardinolas O’-

savo atstovybei Ženevoje, kad i, Įso negalima nustelbti šian-iConneU gruodžio 8 d. minėjo

ji priešinga laikai su kinais. kaiP to nebuvo galima ^avo 73 metų sukaktuves

padaryti karui pasibaigus.

Taika, nusiginklavimas ir

MINĖJO SUKAKTUVES
BOSTON, Mass., gr. 13. —

AIRIJA NORI NUOSAVOS 
VALIUTOS

mažinimas yra reikalingas tai

kos palaikymui.

laikraštis pažymi, kad pa- taikingasis ekonominio gyve- 

sibaigus karui J. Valstybės į nimo atstatymas yra glaud- 

LONDONAS, gr. 13. — Pu- spėjo laimėjusias karą valsty- žiai sujungtas su Europos pa-

CHICAOOS KUNIGAS 
SUŽEISTAS

Automobilio katastrofoje a-

paspruko.

TURI DERYBAS

Geležinkelių kompanijų at

stovai turi derbas su geležin

kelininkų viršininkais Chica

goje. Einasi apie atlyginimo 

mažinimą geležinkelininkams.

šėję bernai laukan pritraukia 

žibalo burnon ir purkščia jį 

ant degančio degtuko ar žibu

rio. Kiti apstoję kryštauja iš 

džiaugsmo pamatę didelį lie

psnos kamuolį.

NETYČIA NUŠOVĖ 
M0T1RĮ

NORIMA PAAUKŠTINTI
Tarp Chicagos demokratų

VYSKUPAS BŪČYS 
KOLEGIJOJ

Jo Ekscelencija Vyskupas 

Petras Pranciškus Būčys, M. 

I. C. gruodžio 12 ,d. atvažiavo 

į Thompson, Conn.

SVEČIAS KUNIGAS
Kun. Rūtenis, kuris tuom 

pat laivu atvyko Amerikon 

dabar randasi pas kun. Paukš-

Radviliškio valsč. Aukštel- Jtę, Chester, Pa.
kių km. Jonas Banylis 16 mt. i--------------------- ------
amž. šiauduose rado paslėptą | ORO STOVIS

bline paslapčia padaryti pln-bes, kad gailestingumas neat- siaukojimu. Negalėdama ii- rti Elizabeth, III., pavojingai pradėtas veikimas tikslu Coo-karišką šautuvą. Beknibinėja

uni įvesti Airijai nuosavą va- skiriamas nuo teisybės. Taip giau vilkti neatkeliamos naš- sužeistas Š v. Felicitos bažny- k’o apskrities teisėją Jareckį nt šautuvą jis iššovė ir šūvis CHIC

liūtą (pinigus). Šiandien yra pareiškia ir popiežius Pijus tos, Europa šaukias Amerikos čios, Chicagoj, vikaras kun. J. paaukštinti J. V. distrikto tei- pataikė Bulzgienei, 70 mt. į KĖS. -

vartojama Anglijos valiuta. XI. Įi 1 f Į- įpasigailėjimo. Lauer, 30 m. amž. 'sėju. petį. Atvežta į ligoninę mirė. sniegas;

CHICAGO IR APYTJN- 

Šiandien numatom 

kiek šilčiau.

ij.'r-r -į,

I
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Una, jei neprašoma tai padaryti tr neprlsluučlama tam 
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vai*po piet
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicaęo

niai būtų apsaugoti. O šis apsaugojimas ir 
yra politinio pobūdžio.

Simmonds numato, kad Europa eina prie 
naujo karo. O tas naujas karas pačiai Ame
rikai bus pavojingas, nors jame ir nedaly
vaus, Naujas karas Europoje sukels anarei.i-1 
ją. lr jei Amerika pasiliks užsidariusi, ji tuoj ( 
pasijus blogai padariusi, nesikišdama j poli
tinius Europos klausimus.

DARBININKŲ IŠNAUDOJIMAS

DIENOS KLAUSIMAI

KA TURI DARYTI AMERIKA

Tarptautinių reikalų žinovas žurnalistas 
F. H. Simonds parašė naujų knygų vardu 
“Can America Stay at Home?” (Ar Ameri
ka gali būt užsidarius namuose). Šioje kny
goje jis rašo apie šiandieninį Europos krizų 
ir J. Valstybių santykius su tuo krizių. Aiš
kina, kad J.. Valstybės be jokio pasisekamo 
dirba už taikos palaikymų Europoje ir už 
gerbūvio grąžinimą, pasauliui. Jis plačiai 
svarsto skolų, nusiginklavimo ir įvairių su
tarčių problemas. Ir pagaliau daro išvadų, 
kad J. Valstybės neprivalėtų užsidaryti na
muose, bet gelbėtų ir toliau Europos valsty
bėms išsipainioti iš slegiamojo jas krizio. Jei

Šiame krašte darbininkai įvairiomis prie
monėmis išnaudojami. Darbdaviui aiškiai pe
ržengia įstatymus, dažnai pačius pagrindi
nius — konstitucijų. Bet už tai jie tik labai 
retam atsitikime pašaukiami tieson. Teismuo
se jie pajėgu
vaidina
sius advokatus „ 
ninkas neturi pinigų.' O be pinigų čia nieko k,aftu gyventojų dauguma su 
negalima. Krašto kalėdiniuose vra galybės ka- t*tU0 kieolai. Kreolo piigini- 
linių, kurie dėl neturto kenčia. Jie neturėjo !tis Pasunkia tingumu ir nie- 
pinigų apeliuoti į aukštesnius teismus, kurie,
rasi, juos būtų išteisinę. Neturint pinigų, tu
ri pasilikti kalėjimuose.

Daugumas darbdavių nesirūpina darbi
ninkų būtimi. Jiems rūpi, kad darbininkai

Kaip Gyvena Pasviety Husu 40,000 
Broliu

Argentinos charakteringieji paisydamas parlamento. Jei 

'bruožai. — Daugybė “va- kas jo neklauso, nors elgtųsi 

dų.” — Kaip ten “naikina[ir pagal įstatymus, “suval- 

partijas” ir valdžia ‘remia’ j do.” Padeda, mat, teroras. 

Kat. Bažnyčią. — 99 proce- Prezidentas vykdo įstatymus 

ntai venerikų. — Imigrantų taip, kaip jis nori ir kaip jam 

gyvenimas. — Lietuvių bū- patinka. Kas neklauso, tą “sn 

tis.

Kas toji Argentina?
Tai kraštas, didesnis už va-Į jau kiek

HINDENBURGAS ATMENA ŽUVUSIUS

I

•A

Mildo”, nors parlamentas, ti

kroji įstatymų leidimo įstai- 

a, ir kitaip nuspręstų. Dabar 

žymu europeizmo.

tik daugiau darbo padarytų ir jiems pelną 
didintų, vis didesnius lobius krautų. Visose i 
atskirose valstybėse veikia darbininkų apsau- ”UOt 
gos įstatymai. Tačiau darbdaviai su jais ne- . 
siskaito.

Apie darbininkų išnaudojimų pavyzdžiui 
reikia imti kad ir viešbučius visuose didi

lu. Jie vengia darbo ir rūpes
čių. Jų pampų gyventojai -- 
gaučai — išdidūs. Argentinai 
miestiečiai yra dideli frantai, 
mėgsta puošnumų. Plaukus vi
si vyrai būtinai šukuoja į dvi

Komunizmo bėdą vietos gy 

ventojai dažniausiai suverčia 

beveik vieniems emigrantams.

“Čako” laivo išsiuntimas su 

tariamaisiais komunistais grei

Mansiai išėjo tik dėl vieno t0. aarybė issiplėtusn Ji yra be-; galėdami, išeina į generolus., 

kio nesusipratimo.
Jų teismai taip pat kiek kei

sti. 'l en teisia tik už tuos nu*
lygias dalis, tepa riebalais ir, įkaitimus, kuriems reguliuo

Vokietijos prezidentas Paul von Hindenburgas, Didžiojo 
Karo metu buvęs vokiečių kariuomenės vyriausias vadas, 
eidamas į Berlyno kariuomenės įgulos bažnyčių pamaldoms, 
duoda auką žuvusienis per didįjį karą kareiviams atminti.

v eik išimtinai privačioje ini-1 Bažnyčia iš tikrųjų yra ten 
ciatyvoje. Šioj srity ypač daug į pavergta, nors valdžia ir sa- 
nudirba vienuoliai, dvasinin- kosi, kad ją, girdi, “proteguo- 
kai ir įvairios tikybinės kon- ja.” Kaip ten “palaikoma”

kurie to nedaro, vadina J ti yra įgĮeisti įstatymai. Kitais gresac^os’ Medicinos pagalba Bažnyčia, sakysim, rodo ir tas
atvejais - teisėjai „usiptau. |teikiama nemokamai, bet pro-j ravyzdys su vienu ganytoju, 
na rankas. Ten kol kas nėra j f,‘sonai už ra“» paima i*“““ n0,^° Pa' aSy‘‘ tikinlie-
spaudos įstatymo, todėl gaili"“0 100 lki Mokytiems laiški), kad jie nesiduo-

(šiaip pašaliečiui įverti į šonų bet kas ir bet ką per laikraš- 'toJl*1 atly«'inlnias menkas, jie-, tų suvedžiojimui visokiems

‘ ‘ durniais. ’ ’ Tarp jų įsigalė
jęs didelis kerštingumas ir 
Žiaurumas. Konkurentui arba

liuose miestuose. Priimdami į viešbučius da,. ar»onlinui vieni juokai.'aus tiesiog išjuodinti, išderg.'“s alK“ kartais neišmoka net priešams ir per rinkimus bal-
bininkus darbdaviai daro su jais kontraktus.! Tipiškas kreolų liūdesys, A- ti, ir niekas jų nenubaus, nes. P° U* ««*l- US1 »• ten sargu suotų tik uz tuos sųrasus, ka-

Jie nepanaudoja formų, kaip yra nur 
įstatymais, bet turi pasigaminę speciales for-

, , Irgentinas juoktis nemoka. Tas odvta . , .bruožas susidaręs iš indėnų rė
jos taip nedarys, jei pasiliks užsidariusios, | „ias (blankas). O šios formos yra atkreiptos ]Z,gnacijos’ negrų servilizmo ir
Europoje užsiliepsnos naujas karas, o karo 
metu kils ten anarchija. Tada ir Amerikai 
klius tos netvarkos naštos dalis. Ji praras 
visus Europoje įdėtus savo kapitalus, neskai
tant karo skolų, ir žus visokia su Europa 
vedama prekyba.

Simmonds yra nuomonės, kad jei nega
lima karo skolų panaikinti, tai reikalinga jas 
žymiai sumažinti. J. Valstybių vedama pre
kyba su Europa pastaraisiais metais žymiai 
sumažėjo. Tai dėl to, kad Europos valstybės 
negali vienu kartu mokėti Amerikai milžiniš
kas skolas ir pirkti iš Amerikos prekes. Šie 
abu reikalai nė kokiu būdu nesuderinami. Jis 
tiki, kad jei Amerika nieko nedalys tų sko
lų reikalu ir stovės tik už mokėjimų, netoli
moj ateity Europa pati tų skolų išsižadės.
Tada ji taip pat išsižadės ir kitų didelių ne
karinių skolų. Šių nekarinių, arba privačiu 
skolų yra tiek pat, kiek yra karo skolų. A- ir darbininkės išnaudojami.

prieš darbininkus ir jos yra neteisėtos.
Šimtai ir tūkstančiai vyrų ir moterų pa

pampų melancholijos. Jų šie- ]:a]tįeji ten, mokėdami "apsi 
|lų, kaip tikras vėžys, ėda ni-!tįįį”t Jažnaį išeina nekaltais,

nesant spaudos įstatymo, teis-, bfiti geriau negu mokytoju, f rie tikrai yra katalikų ir ka- 
mas už įžeidimus per spaucų j nes sargai gauna geresnį atlv-.tabkų reikalais nuoširdžiai,,
bylas spręsti atsisako. Be to,1 "inimą’ kur* be to’ ^iems re ! c vienais žodžiais, rūpinasi.

'guliariai išmoka. Į Toks to ganytojo žygis buvo
Pradžios mokyklose moksle , apšauktas “politika,” ir gu

li'lizinas, kuris pas 
girdėtu brutalumu

sireiškia ne- 0 kovotojai prieš prostitAcija, d išauklėjimo nedaug, bet pa-j bernatorius nedavė ramybės 
j ir žiauru- azartinius lošimus, baltąja Ve-Į triiotizmas (“ura” patrijoti- jam ligi pačios mirties. Dėl

sirašo tuos pakišamus kontraktus. Tais kon
traktais visos darbdavių teisės perdėm au- . . .
draustos, o darbininkai neturi sau jokios ap- Vlsoki duellai labal ma/ »«ri P»ty» aP™kti į už- !™®>> nepaprastas. Mokyklo-. toko
saugos. Jie gali džiaugtis tik' tuo,' kad turi do-1’ Uldj10J“ « tyrėjo’ P™f->ienį. Policija žiauri. Per vie- se kyla streikai. Dėlir »

Bungės, žodžiais betariant, jų
neturi

darbų, kol bus pavaryti. Darbdaviai gi gali 1ju ną paskutinį stambesnį strei- 
juos pavaryti už menkniekį — už taisyklių ! ^aU11UOn.ien^ n(du11 yeldmo | ką jie dalį streikininkų susi- 
peržengimų. C kada darbininkai pavaromi, Jaunystes. Vietoj nuoširdumo į įnkg į vežimus ir plakė, kaip 
tada jų atlyginimo dalis lieka darbdaviui,!ir feolnlariwi° v>', auJa kokius gyvulius...

mas, mandrumas, šiurkštumą?kaipo atlyginimas už kontrakto nepildymų. . T ,
c? r + i +14. iki r i !Ju futbolininkai net į rungty-Sulig to kontrakto, darbdavys gali dar-i * ^i/.iausi pntsai

tokių sųlygų ten į vyskupus 
iaip atsakingesnes vietas 

to aristokratai ir tie, kurie1 ektingesnieji ir nenuolaidieji 
savo vaikais tikrai rūpinasi,-katalikų vadai negali patekti 
juos mokytis leidžia ne į vai- (arla patenka retai. Kam iš to- 
džios, bet į privačias, daugiau- klos “globos” išeina daugiau 

Ūkio būtis nėra lengva. Di-!sia vienuolių ir dvasininku naudos, aiškinti netenka.
skėriai ir !kiikomas mokyklas. Universi- Panašiai ten išėjo ir su Ka

ilininkų gyvenamuose kambariuose ir jų jg.,nes vaziy°Ja su uztaisytals re’' sausros. Kai kuriose vietose'tetufe nuolat saugoja policija talikų universitetu. Tokį uni-

žėse ar valizose padaryti kratas, ir už lai 
darbdaviai negali atsakvti. Visi žino ii1 visi

volveriais. pasitaiko, kad nelyja ištisus arba kariuomenė
Kaip ten “šalinama politika” j Penkerius metus. Taip perei- 

mato tas daromas viešbučių darbininkams ne-, Politinės partijos nėra par-Jais metais viena vokiečių ko 
teisybes, bet darbdaviai nešaukiami tieson.
Jie turi pinigu.

rijos tikrąja to žodžio prasme, lcnija turėjo palikti savo so
jos yra personališkos ir kovo dybas, kuriose buvo susikūru-

versitetą Argentinos katalikai
Kaip laikosi “nepolitikuojanti i,uvo taip pat sumanę įsistei-

katalikybė”?
Argentinai religingi tik pa-

gti ir tam reikalui surinko ne
maža pinigų, bet valdžia, Pa

not Simmonds’o, milžiniškos karo skolos š’a- 

ndien daugiausia kliūčių stato ir Eurepes 
nusiginklavimui.

Su Amerika vra tas vargas, sako auto
rius, kad šio krašto vadovybė norėtų su Eu
ropa turėti tik ko plačiausius komercinius 
santykius. O politiniai santykiai skaitomi an
traeiliais. Amerika norėtų tik daugiau pelny
tis, nesirūpindama tuo, kad to pelno šalti-

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Tikroje Esimo Dovana
(Pabaiga)

Pai. Nikalojus Fattorl, Pranciškonas, 
pasižymėjęs savo pamaldumu ir širdies 
tyrumu, dažnai matė Jėzų Kristų kon
sekruotoje Ostijoje meilingojo kūdikio fo
rmoje. Paliesdamas Švenčiausiąjį Sakra
mentą, jis tarsi, jautė ne vien tik Eucha
ristinį pavydalą, bet ir patį Jėzaus Kris
taus Kūną. Tuo žvilgsniu jis duodavo sa
vo pirštus bučiuoti žmonėms, kurie norė
davo pabučiuoti jo rankų, tardamas:’“Su 
didele pagarba bučiuokite šituos pirštus, 
nes jie yra pašvęsti per tikrąjį palietimą 
su .Jėzum Kristum, mūsų Išganytoju ir 
Geruoju Karalių.” Tf.ip pat vra kalba
ma, kai (as šventasis kunigas atlankyda
vo Švenčiausiąjį Sakramentą, jis džiaug
davosi, kaip kūdikis motinos prieglobsty.j.

Jaunas klierikus vieną kartų klaus’ 
misiįonorių pamokslą garsinant apie Tik
rąjį Eeuną ir apie didelę Jėzaus Kristaus

Taip čia kiekvienoje vietoje darbininkai ja ne už kokias programas ar sios gražų ūkį ir išgyvenę apie 
įsitikinimus, bet už atskirus a- ,0 metų — tik dėl to, kad per

Geriau yra organizuotiems darbininkams, smenis, o tų “vadų” ten ne- ,kelerius metus neiškrito nė vie 

Juos gina jų organizacijų viršininkai. Neor-' stinga, kiekvienas, mat, nori nas lašas lietaus, 

ganizuotiems gi darbininką n: s kiekvienam da- būti vis vyresniu, pranašesniu, į Darbininkų gyvenimas no 

rbe yra bloga. tai tie “vadai” tarp savęs ir koks. Kai kur gyvena viena-

meilę Švenčiau: iame Sakramente. Pamok
slininkas kalbėjo nepaprastu gyvuoju ti
kėjimu, tarsi, matydamas patį Jėzų Kris
tų. Toks reiškinys sužavėjo jaunų aspirąn- 
tą į kunigus ir jis tarė savyje: “Mano 
Viešpatie! Kas gi bus iŠ manęs? Aš vie
ną dienų turėsiu taip put skelbti Tikrąjį 
Tavo Esimų Švenčiausioje Eucharistijoje; 
bet, kaip silpni bus mano žodžiai, paly
ginus su to pamaldaus ir dievoto kunigo 
šventais žodžiais!” Tas jaunas klierikas 
taip pasakojo po pamokslo ir da dadėj'o, 
pasižadėdamas, kati nuo to laiko jis mal
daus tos dovanos nuo Jėzaus, kad visada 
turėtų gyvąjį tikėjimų į Tikrąjį Eisimą. 
Ir vėlesniu!, tapęs kunigu, taip pat meldė
si taja pačia intencija šv. Mišias, 
ypatingai Bakėlėjiino laiku. Tuo būdu ti* 
kėjimas jame tapo galingas, jog paskui 
maldavo Išganytojo, jam neapsireikšti ki- 
tokiu būdu. Ir jis niekur nerado tiek 
daug džiaugsmo ir širdies patenkinimo, 
kaip bažnyčioje, kur buvo laikomas šven
čiausias Sakramentas.

Šv. Komunijoje ateina Bals dangaus 
ir žemės Karalius. Jis yra Viešpats ir be

galo maloningas ir b? ribų turtingas, nes 
visi dangaus ir žemės turtai yra Jo ran
koje. Jis yra Viešpats be galo geras ir 
diiosnus, nes, jei mums I’ats Save atiduo
da, tai ar gali mums ką kita atsakyti. 
Atėjęs į tavo širdį, Jis sako: “štai, šian
dien laisvas esi nuo nusidėjimų, šiandien 
drųsiai prašyk manęs visa, ko tik tau 
trūksta. Šiandien naudokis gera proga, 
lies geresnės valandos už šitų, kada esi 
priėmęs šv. Komuniją, nerasi.” Todėl, iš
tikrųjų ja naudokis. Nusiskųsk Viešpa
čiui dėl savo silpnybių ir vargų; Jam iš 
dėstyk savo sielos ir kūno reikalus, mels
kis už save ir saviškius, už prietelius ir 
neprietelius, melskis už netikėlių ir nusi
dėjėlių atsivertimą, už Šv. Bažnyčių ir už 
dvasiškųjų, melskis už visus tikinčius gy
vus ir mirusius, bet ypatingai melskis 

1 pats už save, sau ištvermės iki pabaigai 
ir geros mirties prašylamas. O Viešpats 
Jėzus, tuomet tavo širdyj tebesąs, tavęs 

, išklausys, nes Jis vra pasakęs: “PraSy- 
! kitę, ir bus jums duota; ieškokite ir ra- 
1 site; belskite ir bus joms atidaryta” (Mat. 
VII, 7).

X-,

viršutiniškai. “Kataliku” ten'ii sakosi katalikybę proteguo- 

pilna, todėl kiekvieną kata!?- fjanti ir esanti jai daugiau ne

ką, norėdami įsitikinti, ar jis 1 gu draugiška, nedavė jam tei- 

tikrai esąs katalikas, dar kiau ’sių. Ten bažnyčiose pamokslų 

šia: 1) ar jis katalikas, 2) ar'nesako, pamaldos susideda tik 

Rymo katalikas ir 3) ar apaš-! ig gv. Mišių ir rožančiaus.
tališkasis? Jie mėgsta šven-; ....3 ikrąjį dorovingumą yra is-

EINA GARSAS IŠ 
MOS VILNIAUS

Einu garsas iš mūs Vilniaus 

Iš už marių, jūrių,

Kur vilniečiai mūsų broliui 
Vargų kęsti turi!

Neliūdėk, brangus tėveli, 

Neraudok motule!'

Vėl sugrįšiu aš prie jūsų, 

Kaip tekės saulutė.

Lenkus mes gerai pažįstam,

Nuo senos gadynės.
Jau daug amžių jie mus skriaudė 

Ir chamais vadino.

Mūsų Vilnių jie pagrolię, 

Brolius ten kankina.

Visas kraštas varge skęsta, 

Ar kas to nežino?..

Praeities mū oi šventovėj.
i Lenkas viešpatauja.

Ten tėvų mūs, sesių, brolių 

Aras čiulpia kraujų.

Eina garsas iš mūs Vilniaus: 
Bočių dvasios šaukia.
Vergijos prispausti broliai 

Mūs pagalbos luukia.

Jau laikas lietuviai pabusti 

Narsa apsišarvoti 

Su lenkų aru grobuonių 

Drąsiai į kovą stoti.

Jei dirbsime visi vieningai, 

Brolius išvaduosim 

Buvo Vilnius mūs per amžius 

Vėl jį atkovosim.

Eina garsus iš mūs Vilniaus 
15 už marių, jūrių!
Kur Vilniečiai mūsų broliai 
Vargų kęsti turi.

Alfas. (“B. L.”)

Kas gyvena dvasios ryte, tas nežii
nakties. > i
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I WISCONS!N’O LIETUVIU ŽINIOS
jis SV. VARDO DRAUGIJOS 

SUKAKTUVIŲ MINĖJIMO

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 
815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.

Praeitų sekmadienį ftv. Va

rdo draugija iškilmingai mi

nėjo penkių metų sukaktuves. 

Ryto visi nariui priėmė Sv.

atsisakė apleisti ūkį, j kuri

sudėjo visų savo sutaupytą 

turtų. Tuomet atvyko šerifas 

su 20 pagelbininkų. ftis gi už

sidaręs stuboje su žmona ir 

vaikais pradėjo šaudyt į val

dininkus. fterifas pasiūlė jam 

$1000.00 jei šis geruoju pasi-

KAIF GYVENA PASVIETY .vo veiksmus arba pasakymus, vaikučių. Į vaikuti daugiau pa
IvIŪSŲ 40,000 BROLIŲ

SooS

KENOSHA, WIS.
MISIJOMS PRAĖJUS

Kasdienis vietos lietuvių pi

lkas gyvenimas ir dejonės dėl 

bedarbės tapo nutrauktos aš- 

uonių dienų misijomis. Davė 

jas tėvas Jakaitis, Ar. T. C. 

kasdien rytais ir vakarais pi

lna žmonių bažnyčia, f galą 

jau net už durų ir zokristijo- 

je buvo meldžionių; tiek jų 

Ha prisirinkdavo neperdidelė- 

vietos lietuvių bažnytėlėje. 

L’evui misijonieriui šv. Išpa

žinčių. padėjo klausyti kun. 

clebonas Bronius Vitkus, M.

I. C. Buvo taiposgi į misijas 

atvykę Rockfordo klebonas 

kun. Antanas Andriuška, AI. 

I. C. ir Milvraukee klebonas 

kun. Antanas Balinskas. Mo

kyklos vaikučiai turėjo sky

rium misijų pamaldas. Taipos

gi misijonieiius yra skyrium 

davęs Įdomias konferencijas

Komunijų “in corpore’’. Taip

gi nauji nariai padarė viešai duos. Bet taikos pasiūlymas

prie altoriaus įžadus. /Narių 

buvo net devyni. Šv. Mišios 

buvo atlaikytos draugijos in

tencija. Gerb. kun. Br. Vit

kus pasakė tai dienai pritai

kintų pamokslų.

Antrų valandų popiet buvo 

posėdis. Kadangi susirinkimas 

buvo metinis, tat daug reika

lų aptarta.

buvo atmestas. Tuomet šerifas 

atidarė ugnį. Pradėjo barškėt 

kulkasvaidžiai. Į kelias minu

tes buto stogas liko suaižy

tas. Paskui kulkasvaidžiai ta

po atsukti į sienas. Ūkininkas 

tuoj pasidavė. Niekas nebuvo

(Tųsinys iš 2 pusi.)
ji paleistuvybė ten pasiekus! 

pasibaisėtinų laipsnį, nors, 

šiaip paėmus, į akis tas taip 

įyškiai nekrinta — mat, pa

sistengia užtušuoti ir parody

ti, jog “viskas tvarkoj.” Se
ksualinis palaidumas nepapra 

s*as. Baltųjų vergių prekybos 

centrai, nors oficijaliai ir už

daryti, bet faktinai veikia ir 

tokiose sąlygose nepaprastai 

išplitusios venerinės ligos. Jei

pasakymu: “Tėtė (tėvelis) įveikia kų mato negu kų girdi; 
taip daro,’’ “tėvelis tai}) sa-[ir dažniausia į ji paveikia kų 

užgirdo negu tas kas jam buvo 
pasakyta.

Motina kuri kasdien arba
dažnai eina ftv. .Mišių klattsv- 1 ....! ti — tas vaikučiui daugiau pa-

Iš visų suaugusių, tėvai turi sako apie ftv. Mišių vertę, ne- 
didžiausių įtekmę su vaiku-t gu jos žodžiai.

ko.“
Kur toks sūnelis kurs ne

mėgintų savo tėvelio veiksmų.. 
Kur toji dukrelė, kuri neuž
stotu už motinos nuomones!

'vyrams ir skyrium moterims, 

apie jų luomo pareigas.

Retas kuris kenosbietis li

ko neatlikęs misijų. Skaitlin

gi būriai ėjo prie šv. Komuni

jos kasdien. Tik keletas saliu- 

ninkų nei sykį nebūta pamal

dose. Kaip gaila tokių žmonių, 

kurie jau nebemato reikalo ri-1

mtai susidomėti savo sielos iš- iškilmė-

je dalyvauti. Visi nuoširdžiai 

priėmė gražius linkėjimus.

Po posėdžio įvyko puota. 

Čia vėl pasakyta daug gražių 

linkėjimų. Per puotų' kalbėjo 

vietinis kleb. kun. Br. Vitkus,

ganymu, kad pasinaudojus šv. 

Vieną Dolerį i misijomis savo blogybių tiks-

|Per Visą Žiemą I^esniain ir gvveni-
jiio padoriam sutvarkymui, 

Į jau ne sulvg savo palinkimų, 

tik sulyg paties Dievo išmin

ties.

galite turėti kas savaitė

“LAIVĄ”
“Laivas” kas savaitė duo-

sužeistas. Virtis* spauda pa-,,. , 1M>f< gn,ma n,.Wow
žymi. jog minėtasis ūkininkas ,„,n,k„į ,',vt(

čiais. Pasku tėvų seka vyres

nieji broliai ir seserys. Ant 

šitų (tėvų, vyresniųjų brolių 

ir seserų) guli svarbus, vaiku- Į 

čio būdo išauklėjimas.

Neužtenka, paduoti princi

pus arba pamokymus ir: “O-

Ant galo eiti prie rinkimo 

naujos valdybos. V-ba liko ta 

pati.

Svečias p. Donahue pasakė 

reikšmingų kalbų. Skaitytas 

telegramas nuo kun. M. Urbo

navičiaus su nuoširdžiais lin-

aktvviai dalyvavęs demokratų 

politikoje paskutiniuose rinki

muose ir politika čia lošianti 

svarbesnę rolę kaip skola.

Bernardai, to nedary- 

apie Brazilijų sakoma, kad ton kitę, tų reikia daryti.” Patsai 

venerikų bus 99 proc. (dėl t I mokytojas turi tuos principus

X Mergaičių Sodalicija ir Argentinoje.

i nors nesenai atgijo, bet jau

proc. gydytojai dai' abejoja 

ir ginčinasi), tai ari i tiek bus

Šeimos šventumo čia maža.

savo gyveniman įnešti. Pavyz
dis visuomet daug galingesnis 
už pasakymų, o ypač tarp

Kų nori, kad tavo sūnus ar 

duktė tikėtų, pirmiausiai turi 

pats tų tikėti, ir savo gyveni- 

man įnešti. Kuom nori, kad 

jie būtų, pirmiausia pats turi 

tuom būti.

Jėzus Kristus, Dievas, pa
tsai ta}H) žmogumi, kad duo
tų pavyzdį mums visiems. Jis 
taip gyveno, ir nori, kad taip 
gyventumėm. Tėvai, gyvenki
te taip, kaij) .lis nori.
./ Šidlauskas Roma, Dalija.

spėjo įnešt gyvumo parapijos i Moterys prieš vyrus reaguoti 

veikime. Gruodžio 18 d. jos re

ngia card party parapijos nau 

dai. Narių skaičius jau padi

dėjo. Nepoilgo rengiasi turė

tegali nebent tik ašaromis.

Ypač reikia pagirti čia gi- 

a šešiolikų puslapių gražių !męS> augęs jaunimas, kuris

f asiskaitvmu.

“Laivas” vienatinis Ameri

koje dvasinio turinio savait- 

aštis.

“Laivas” deda gražių strai- 

l'snių apie tikybų, dorų ir ftvč. 

,[arijos garbinimų.

“Laivas” duoda iš Katali-

I sukruto misijas kasdien lan- 

jkyti. Nors čia jaunimas ligi 

,Šiol pamaldumu ir dažnu šv. 

,Sakramentų priėmimu nepasi

žymėdavo, bet misijoms pra

ėjus jaučiama nauja, tikybi

nio uolumo dvasia, net ir tarp 

surembėjusių. Ir jei tik jau

nimas sukrus dėtis į taip pra-

įų pasaulio žinių, iš Ameri- kilnias vyskupų užtvirtintas 

draugijas, kaip Šv. Viešpaties 

Jėzaus Vardo ir ftvč. Marijos

ti iškilmingų narių priėmimų.

X Susidarė moterų siūvimo- 

mezgimo ratelis. Jų tikslas y- 

ra parūpint drabužių neturti- 

kuris džiaugėsi draugijos gra-nSoms šeimynoms ir mezginių

žiu, idealiu veikimu. Taipgi 

kalbėta apie vaidinimų veika

lo “Apsimoka garsintis.” Die

na paskirta savaitė prieš ga

vėnių.

Įos ir Lietuvos žinių.

‘Laivas” atsako į skaityto- 

li klausimus ir už tai jokio 
|tlyginimo nereikalauja.

“Laivas” duoda žinias iš 

Įiisijų, apaštalavimo darbų ir 

iekvienų mėnesi išaiškina Ala 

los Apaštalystės šv. Tėvo pa

virtintas maldos intencijas.

“Laivas” mūsų darbų sky- 

įuje x plačiai informuoja apie 

įolegijos vienatinės Amerikos 

jrnaičiams šviesti aukštosios 

|taigos reikalus, mokslų, pa

augu.

“Laivas” talpina Kolegijos 

lokinių lietuviškus raštus, ku 

|e visiems aiškiai rodo, kad 

lokinanties angliškai, galima 

įmokti ir Kolegijoje puikiau- 

lai kalbėti ir rašyti lietuviš

ki.

“Laivas” yra skaitomas ne

|ktai Amerikoje, bet ir Lie- 

įvoje, Anglijoje, Brazilijoje, 

rgentinoje, Kanadoje ir net 

įfrikoje, kur tik randasi ka- 

i’ikų lietuvių.

“Laivas” pusei metų. $1.09. 

letams $2.00, bendrai su Ko- 

Įgijos Rėmėjų naryste $3.00.

“Laivas” tinkamiausia Ra

dinė bei Naujųjų Alėtų svei- 

animo dovanėlė netiktai A- 

Įerikoje, bet ir Lietuvoje. 

Laivas” dažniausiai ir y-

Sodalieijų, tai misijos nebus 

tik laikinos religinio ūpo pa

kilimas, bet bus tikra pažan

ga gyvenimo pagerinime.

Vietos klebonas šventų sa

kramentų žmonėms ne pavydi. 

Išpažinties regulariai klauso

ne tik Šeštadieniais, bet ir šiap 

»
jau rytais. Ypač, dabar daž

nesnis šv. sakramentų priėmi

mas pastebimas po šv. misijų.

SVARBUS UŽSIMOJIMAS

Imigracija
Į jų žiūrima teigiamai, nes 

tik jos antplūdis gali pageri

nti kreolų rasę, ištaisyti jų 

iškrypimus ir tautos kūnų į- 

lieti naujų gaivinančių jėgų. 

Nors jie apie emigrantus ne 

\isais atžvilgiais geros nuo
ir įvairių rankų išdirbinių pa- monės, vis dėlto stiprios kui- 

rapijos bazarams ir kitiems tūros žmonės ir jiems impo- 

parengimams. Klebonui papra.nuoja. Čia ryškiai iš visų iš

sius, kad suneštų nenaudoja- |Siskiria anglai. Nors jų koloni- 
mus drabužius, kai kurios šei- ja kur kas mažesnė už mūs, 

myuos pristatė daug gerų dra- lietuvių, bet jų svarba žymiai 

didesnė.
Argentina imigrantus prote-

X Stasys Balkaitis, gyvena-j bužių, dideliems ir mažiems, 

ntis Kenosha, Wis., 5027 — 23 Minėtojo ratelio-klubo veiklios

Avė. paieško savo seno drau

go Antano Žvirblio, kuris ki

tados gyveno Marąuette, Ati

di. iš ten persikėlė į’ Chicago, 

III.; jisai paeina iš Lietuvos 

nuo Kupiškio.

SHEBOYGAN, WIS.

Apaštalystės Maldos draugi

ja, savo susirinkime, nutarė 

sukelti fondų bažnyčios vidaus 

išdažymui. Šiam svarbiam už

simojimui, be abejo, atsiras ir 

nepritarančių, ačiū blogiems 

laikams. Bet turint vilties ir 

pasiryžimo ir gerai apsvars

čius šių dienų žemas kainas, 

rodos, būtų galima tikslų at

siekti ir pasinaudoti ta pro

ga.

Apaštalystės Afaldos draugi

ja, tai pirmoji draugija, kuri

X Nesenai įvykęs bazaras 

davė geresnių sėkmių, kai kad 

buvo tikėtasi. Bazaras tęsėsi 

du vakaru ir pelno atnešė virš 

$500.00. Mat, viskas iš anksto 

buvo rūpestingai prirengta, iš

garsinta. Žinonių lankės tiek 

daug, kad vargu daugiau būtų 

tilpę į svetainę. Gausiai atsi

lankė savieji ir kitataučiai. Iš 

svetimtaučių matėsi stambių 

biznierių. Apylinkės lietuviai 

ūkininkai šįmet gausiau parė

mė bazarą, kaip praeitais 

metais. Daug buvo suaukota 

paukščių ir per abu vakaru 

patys su visomis šeimynomis 

atsilankė. Kai kurie atvyko1 

net iš toli; jiems reikėjo ke

liaut 30 mailių ir daugiau.

X Blogi laikai skaudžiai pa 

lietė kai kuriuos mūsų tautie

čius ūkininkus. Neišgalint už- 

simokėt nuošimčių, bankai grą 

sina atimt ūkius, o keliems 

jau ir atėmė. Paskutiniu lai-

moterėlės juos išvalė, sutaisė 

ir atrodo kaip nauji. Tokių 

drabužių sunku būtų gauti mie 

sto šelpimo krautuvėje. Jau 

daug šeimynų liko sušelpta 

drabužiais ir, laikui bėgant, 

visiems, kam bus reikalinga, 

bus galima gaut kreipianties 

į klebonų.

X Jau kelinta savaitė, kaip 

serga senukė Domicėlė Staus- 

kienė. Atsilankius dr. A. Ra

kauskui į Sbeboyganų, jis bu

vo paprašytas atlankyt ligo

nę. Daktaras žymiai pagelbėjo 

senukei ir yra vilties, kad ji 

pasveiks iš savo sunkios ligos. 

Slieboygano ir Port Washing- 

tono lietuviai jau pradėjo su

prasti lietuvio gydytojo nau

dingumų. Jau keli džiaugiasi 

dr. Rakausko širdingu patar

navimu. Eina gandas, kad da

ktaras yra savo draugų kvie

čiamas atgal į Chicago. \Vis- 

consino lietuviai labai nuken

tėtų netekę lietuvio gydytojo. 

Visgi reikia tikėtis, kad Ke- 

noslia lietuviai sugebės sulai

kyti dr. Rakauskų, nuo aplei

dimo mūsų kolonijų. Rasinie- 

čiai taipgi turėtų prisidėt prie 

to, nes lietuviui gydytojui ap

leidus AVisconsinų, kito var-

guoja, ir iš 11 mil. gyventojų 

jie šudaro žymių dalį. Šiuo 

metu imigracija į Argentiną 

sustojo. Įvažiuoja nebent tik 

giminės ir šiaip geri pažįsta

mi, kurie turės ten užtikrintą 

duonos kąsnį. Daugelis iš ją 

skurdžiai gyvena. Ypač skau

dų spūdį daro darbininkų kva

rtalas Buenos Aires mieste, 

kur jis atrodo, lyg tikra pū

liuojanti žaizda. Naujųjų imi

grantų gyvenimas yra joks gy 

venimas, tai tiesiog ištisas 

skurdas. Daugelis jų norėtą 

sugrįžti į tėvynę, bet neturi 

už kų. Visų sugrąžinti ir su

šelpti taip pat, neįstengiama. 

Dėl to nenuostabu, kad palū

žusių ir kūnu ir siela žmonių 

galima apsčiai surasti viso

kiuose urvuose ir duobėse.

Getas Pavyzdys
Žodis sujaudina, pavyzdis 

patraukia.
Vaikutis kartais }i«mano, 

kad suaugusia taip pasakė ar 

padarė, tat ir jis turi teisę 

taippat pasakyti arba padary

ti. O dar jeigu tasai suaugu-

sis yra vaikučio gerbiamas ir 

giai susilauksim. Ypač tokį,mylimas, beabejo jis (vaiku- 

veiklų, kaip daktaras ir po- }jg) laikys sau daugiau negu 

ja prie to darbo prisidės. Be sensacija bankui bandant !nia Rakau>kab Nesenai kaipįautontetu talp pasakyti arba

jau dirba šiame reikale.

Girdėti, kad ir šv. Onos dr- >u šioj apylinkėj įvyko nema-

labejo, neatsiliks ir kitos drau- išmest ūkininkų neužsimokėju-,Jie 'ra apslFyv<knę »»isconsi-, padaryti, bet bus jam paragi-

sį nuošimčių. Ūkininkas, ame- ne, bet jau daug prisidėjo prie nimas. 

nančių vasarų parapija dažys rikietis, reikalaujant valdžiai pakėlimo lietuvių vardo. V. N. | Kiek tai vaikučių gina sa- 

bažnyčių!

gijos. Lai būna obalsis: Atei-

Reikalinga daugiau paskati- 

Lietuvon siunčiamas gimi- nimo, daugiau apie tai kalbų.

Taip pat sudaryti komisijų, 

kad veiktų ir ištirti, kokiais 

lengviausiais būdais tas būtų 

galima įvykdyti. Dabar dažai 

pusiau atpigę, o darbininkas 

beveik dykai paaukotų savo 

laisvų laikų padieniais. Jei 

kiekvienas sudėtų po 15 cen

tų, tai būtų galima išdažyti 

ne tik bažnyčios vidų, bet ir iš 

lanko visus parap. triobesins.

[ims ir prieteliams, kaipo ma- 

Iniausia atmintis.

Tad užsisakykite sau ir ki* 

lems “Laivų” nors vienam 

pamečiui, o nebenorėsite nie- 

Lomet su juomi skirtis.

Į Rašykite:

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

^-1

UŽ 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 Ii 
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 pagaflėtumėt dėl tokio gero laik
raščio VIENO DOLERIO PER METUS?

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

2334 SoOAKlFTK^
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LIETUVIAI AMERIKOJE
MOKYKLOS IR ŠV. KAZI

MIERO SESERŲ KON 
GREOAOIJOS SIDAB
RINIS JUBILIEJUS

tais. Be to, šįmet per Kalėdas. 
Į sukanka lygiai 40 metų nuo 
Šv. Kryžiaus parapijos įsistei-

taip, kaip nustatyta. Bus svei- liau pasirodo, neteisyliė, kad tunus tarpusavio santykius ir dimų rėmusiems laikraščiams į Chicagoje, Grant parke ry
ką draugijai ir pačiam, jei dar! vien šmeižtas ir melas. Bedie-[nuoširdžiai bendradarbiavo, liudijo programų rengėjams, šy su Pasauline Paroda ln 

'bus bus atliktas laiku, kaip nu! viskas laikraštis vien šmeištas vieningai siekdami bendro tik- .skridimo gerbės rėmėjams už pastatytas antras aukščiausia?

gimo Mount Carmel’y. Tose, 
iškilmėse pasižadėjo dalyvau

ji ūsų vakarai visada prasi- 
e d a 9 valandų, o bai

giasi 12 arba

ir yra. 'slo. Kiek teko girdėti, tose ko-'gausias aukas, visiems skridi- pasauly bokštas. Jis bus 1
Kitas dalykus, galam mūsų Im tose, kur tik buvo sureng-jmo rėmėjų bilietus pirkusio-4pėdų aukščio ir kainuos :*»

katalikai garsina savo įmini-'ta Lietuvių Diena, ten dar ir Ims ir bendrai visiems mūsų dolerių. (Aukščiausias pasam 
bedieviškoje ''dabar entuziastiškai kalbama'tautiečiams, kurie bet kuo pri- ly namas yra New Yorke Kin-

1 vai., gi rytų 1 gimines __ i . , . ..
• ,- spaudoje, kur šmeižiama Ka- al'*e patirtų iš skridimo malo- sidėjo prie bendro darbo. A- pire State bildingas, turis au- 
,Sl' ’ 'kščio 1,250 pėdų).

Mount Carmel, Pa. - šv.'ti J. M. llarrirburgo Vysku-'reikia ei,i i T“‘ k<,n,isi ,ta|ik|| . , . , .

Kazimiero Seserų Kongregaei-'pus P. lt McUevitt, D. 1)., J. *>» ,r valdybos turi • laikytu Baanyua .put. mu. .j
ja, dvidešimts penki metai, nt-,M. Scrantono Vyskupas T. C. ‘^bnaTk^tlinri irTvarkin 1'^™’ ««* laidotuvėse, o jei-

gal įsisteige Hamsburgo vys-!O Reilly, J. K Lietuvos At- irinki $ t • t b 'gu ir dalyvaus, tai pašieps vi- bal:51° į or’> su «era nuotaika, sirengti, kad galėtumėm 1933
kupijoje ir jų laikinis moti- stovas B. K. Balutis, lietuviai, b ’ ‘ . ... . . Ism ta« nneiims kurios rentd-i žvelgė į pasaulį iš aukštybės m. vasarų skristi iš Amerikos

naudingi. Cicėne- num,b įcugiu- _ . .. r„. ... ,
Ima tėvui ar motinai. Mes, ka- 11 PaDre nauJd k‘lniU minčių, į mylimų Tėvynę Lietuvų. A 

Sakau “kilnių minčių’’ todėl, žiū Jums visiems už nuoširdų 
Ikad iš tikrųjų reikia turėti pritarimų mūsų skridiniui ir 

1 dilios dvasios, norint kitam už suteiktų visokeriopų para- 
1 uo nors padėti arba dirbti n ų!

urnų, apie techniškų lėktuvo čiū! Jūs, brangūs mūsų skri- 
tikėjimas. Juk bedievis neda-jtaisy,u« ir kita> įspūdžiais'dimo rėmėjai ir bičiuliai, duo- 

dalinimasi. žodžiu, lietuviai date progų mums tinkamai pa-

I e »V “ e t
niškas namas susidarė Mount kunigai, visuomenės veikėjai j ^razus n
Carmel’y. Šioj vietoj buvo į-,ir t.t. Per ilgus metus buvęs' l‘iai turi susiprasti tame daly* 
steigta ir pirmoji Amerikoje Mount Cannelio klebonas kun jke *r laikytis tvarkos. Nuo 
lietuvaičių seserų vedama pa-Dr. V. Bartuška atvyko iš j Naujų Metų pradėkim pildyti . u. . ,,
rapijinė mokykla. A. a. kun. Klaipėdos dalyvauti tose nepa-jsavo nntarimnu ir l«ikvti«ival ra< 1

konstitucijos, nebus tada už- 
metinėjimų, nereiks skustis, Į 
kad, tas, ar tas yra kaltas. Pa
ti valdyba turi būti punktuali,

eijų ir steigiant šių pirmųjų n) vįenuo[jjos jr jųjų pirmos! Taip pat ir atstovai, kurie! 
lietuvaičių Seserų vedamų n,o-' lan<los mokykloa istorijos | išrinkti i Federacijų ar į Lab- 
kyklų. Jo prakilnųjį darbų nuo
širdžiai parėmė Harrisburgo' 
vyskupas a. a. J. AV. Sliana-

A. Staniukynas, buvęs Mount prastose iškilmėse.
Carmelio klebonas dėjo visas; Kazimiero Seserų Kon-

savo jėgas, organizuojant Se-' gregacijoa Valdybos prašytas

serų Kaziinieriečių Kongrega-i parašiau Šv. Kazimiero Sese-

knygų, kuri prieš Kalėdas iš- įdarybę, visados ateikit į susi
eis iš spaudos. Man tenka ga-J rinkimus laiku. Tada nereiks 
rbės, būnant šios parapijos kelti protestų: patys būdami

tulikai, turime savo katalikiš* 
augų,” sa

kiniuose 
galime garsi n tis. Žiūrėkit,
kaip spausdinama katalikų
skelbimai bedievių laikraščiuo
se. Kryžius paguldytas ant
šono...

Mes, katalikai, pažinkime 
patys save. Jeigu nežinome 
kur katalikiška spaustuvė, pa- 
siklauskime kitų, kurie žino,

| savo klebonų. Katalikams taip l

t endram labui. Taigi, Ameri
kos lietuvių visuomenė tikrai 
parodė savo kilnių dvasių, di
delį pasiryžimų, vieningų pa
žiūrų į mūsų skridimų ii* taip j 
pat dosnumų. Be to viso kažin 
nr būtų taip sėkmingai pasi- i 
baigęs mūsų skridimo marš
rutas.

Lakūnas kapitonas S. Darius

ft AY-DIO SALVE

oV

/fl N

han, Motina M. Cyrilė, Nekal-' , . , r i n- • , \ i r- r • I . . »v. ’ . .. • ’ , . klebonu, drauge su savo para-įkalti, nori kitus apkaltinti ir į nnf ,-eikin žiūrėti k-vi ir tnn Tad lakūnų vardu noriu uzčiausios Marijos Širdies (ai-1 ... . 1 ........................ - - | Pa>- reiaia ziureu, kau n gia i ........
’’ ' pijonais, rengti tas nepapras-

nų) Kongregacijos Generalė . , ■ .. .. . ® d ... .tas iškilmes ir kviesti lietuvi-
Virsininkė, lietuviai kunigai ir L. . , ,’ . ° . skų visuomene, dalyvauti šla
geri katalikai. I .... T vr • • T •° one istoriniame Jubiliejuje. Jei

Toji pirmoji lietuvaičių Se- jiarn, jH;r pamiršimų, nepasiu- 
serų Kongregacija Amerikoje, n^me pakvietimų, tai nuošir- 
ir jQ piimoji mokykla šiame ųĮ£įaį kviečiame atvykti pas 
miestelyje, mažoje lietuvių mus įr apįe įaį pįrinjj laišku 
kolonijoje prasidėjusi, išan- pranešti sekančiu antrašu: A. 
ęo į milžiniškas kultūrines lie-;G- Lanauskas, Secretary, Mo
tulių katalikų įstaigas. ' ]y Cross Silver Jubilee Com-

Tų dvigubų Jubiliejų Mount I mittee, 236 So. Oak Street,
Cannelio lietuviai rengiasi la-i Mount Carmel, Pa. 
bai iškilmingai apvaikščioti
27 ir 28 gruodžio, šiais me-1 * Kun. J. B. Končius

CICERO LIETUVIU ŽINIOS

atėję į susirinkimų daro truk 
šmų ir gaišina laikų. Niekas 
negali pagirti, kas yra bloga; 
jei draugijų atstovai nedaly
vaus Fed. susirinkimuose, vi
suomet bus papeikti.

Mes, katalikai, turime susi-

MOSTIS, ypatingai gera I 
(lt -1 didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą,, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi- ' 
na skausmą, giliai įstga- j 
Įėjusį kaip:

RVMATIZMĄ 
ETRfiNŲ DIEGIMĄ 

ŠALTI MUSKULUOSE 
PAŠTY RIMA NARIUOSE 

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD. 

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pamėglnsit RAY—DIO 
most) ir pajusit palengvinimą, Jūs

borius būtų geras katalikas. ^al v*sa nuoširdžiai padėkoti,
Kat. graborius suteiks geresnį v*s'4 kolonijų aviacijos dienos Į 
patarnavimų. Ir čia geriausiai renS*rno komitetams, jų ben-j 
klausti savo klebono. dradarbiams, skridinio rėmėjų

Būkime susipratę katalikai. |biliet’? Padavėjams, vakarų 
nesiduokim ištvirkėliams, kad /-engėjams, draugijoms, prisi
raus apgaudinėtų. Benkim ka-išėjusioms prie to viso darbo,

Įprasti, pamesti skaitę bedie-, tabakų jų spaudų. Jeigu mes, paip entuziastiškai mūsų skri-1 «vo50”amuo8e-
Į viškųjų spaudų, bedieviškus' katalikai, sustotumėm skaitę ;
'laikraščius, nes nieko iŠ jų ge-1 ''dieviškų spaudų, tai ji per! g 
ra neturime, tik vien šmeižtus J Pwr4 mėnesių pražūtų. Būkime! 5 
Bedieviškoji spauda šmeižia' ištikimi Dievo tarnai, tai bū- S 
mus pačius, mūsų bažnyėiųJ sime laimingi ir niekas negalės ,— 
mūsų kunigus, mūsų kataliki-j pasakyti, kad mes esame blo-; g

a UIIIIilllEi3SIIIKIISII!:iillillllllllll3(lllllllllllllllllllllllllllll3llimiElllllllliim(llllll>l»

TEXTURE
/n youį^ cakes.

THE DOUBLE TESTED 
DOUBLE ACTING

BAKINC 
POWDER

5ĄME PR|ą 
42YEA#

25 ounces for 25<
CO»V»l{g<T |«>I tv jApytl CĄ ’

MILIION5 OF POUNDi UJfcO 8V 
OUR COVEBHMENT ,

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This ls a Famous Vivanl Sėt and In- 
ctudes fane pomler, JI.00: Rauge, 75c, 
Tlssue Cream »1.00, Depllatory JI.00. 
Faeial AstrinĮtent 11.75. Bath Salt 1.00, 
Toitet Water 11.23. Perfume $2.75. Brll- 
liantlne 75c, Skin Whltener 75c. Totai 
tralue $12.00. Special prlce, $1.97 for all 
ten plecea to introduce this line.

Vardas
Adresas ....................................
Siunčiame per paStą COD 

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

—A. Valančius.'sškų j Į tikėjimų. Tik pažvelgki- S1 žmones, 
me, kų yra bedieviai nuveikę?'
Jie nieko neturi: nei mokyklų,’ 
ne įstaigų; jų vaikai ištautėja; 
ir nežino, kas per vieni; jie! 
žūna svetimtaučių bangose.

Mes, katalikai, turime baž-

VIEŠA LAKUNįĮ PADĖKA I
g , Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Visose didesnėse Amerikos •£
lietuvių kolonijose nesenai bu =
vo surengta Lietuvių Aviaci- g 

nyčias, mokyklas; kuriose iš- jos ])k,n|1 Ta|„ lnal.5ru. S
, ,mokina mūs vaikučius gerais ... „ov;ua:fri,u iio|:u|,a u.u ; 5madienj, 1 vai. popiet. Šis su- (7:30 iryto), pasivėlinęs daro L. , ■ . .. . ,tl.i pa. įbaigu., belieka tik į- =

” 1 v . . .lietuviais ir patnjotais. Mes,
sirinkimas nebuvo skaitlingas, trukšinų ir grūdasi kur

Gruod. 4 d.. įvyko Gyvojo pūtį apsideidę lig bijo pasiro-
Božančiaus draugijos susirin
kimas. Susirinkimus draugija

dvti, kad yra katalikai. Kai 
kada būna taip, kaip kad Mi

nutarė laikyti kas pirmų sek- šios jau būna prasidėjusios

nc.,ap,Vlll'*ni7 “ vertinti to didelio darbo pa-.§
... '* į katalikai, turime vienuoly mus, ! i,n„ _

Čia narių apsileidimas. Drau- vietos lr kitus trukdo nuo mai; . . ... , , '. p _Idvi mergaitėms akademijas,’ i?in«nCiikn ntžvikdn tikslns = - --- - (p)K M,.s f ji t n L-hL tumu. ž-i . . ' ’' MMansiSkll at/Altglll IIKSIU.- -Mes, katalikai, turime ži
noti, kad nevalia pasivėduoti 
Į bažnyčių.

Dabar dar noriu pastebėti 
vienų dalykų, būtent, mūsų 
draugijoms, kurios nesilaiko 
savo konstitucijos, arba nuta
rimų. Jeigu įsakyta ateit 1 
arba 7:30 vai., tai reikia lai
ku ateiti. Panašiai ir su vaka-

gija turi narių 195, o j susirin
kimų atsilankė tik apie 15. Ki
tas susirinkimas turi būti skai 
tlingas. Nepamirškit. Jeigu 
nariai mažai kreips dėmesio į 
savo draugijos reikalus, tai 
kas bus? Kam dar rašytis į 
draugijų, jei nenorima pildy
ti draugijos užduočių?

Apaštalystės Maldos drau
gijos susirinkimas buvo gruod. rais. Ant tikieto parašyta 7:30
9 d. Susirinkimas buvo labai 
skaitlingas. Valilyba 1933 m. 
liko ta pati. Promotorių drau
gija turi 16. Susirinkime pašte 
beta, kad ne visi promotoriai 
žino savo narių skaičių. Tat 
negera. Promotoriai turi žino
ti visų, narių vardus, pavardes 
ir adresus ir visiems turi išda
linti mėnesines intencijas. Na
riai turi aukoti nors po 5 c. 
į mėnesį už lapelius ir Mišių 
aukų, taipgi už škaplierius, 
nes viskas nėra gaunama dy
kai. Prašomi nariai tai pildyti. 
.Žinau tokių narių, kurie prik
lauso per ilgus metus, o aukos 
nėra davę nei cento, tačiau 
naudojasi visomis privilegijo
mis. Nariui numirus, draugija 
užprašo šv. Mišias. Be to, na
riui einu “in corpore” prie šv. 
Komunijos, turi visi būti krū

voj, ne pasiskleidę. Visi 
turi turėti draugijos ženklelį 
ir nesivėluoti į svetainę, į ku
rių visi susirenka. Narių drau 
gija turi 280, o uteina« koks 
100. Tat mažai. Draugija ypač 
kviečia vyrus, nes vyrai tru-

akademijos,1
bernaičiams kolegijų; turime beveik pasįeklas. Amerikos lie. | 
ligoninę, kurių jmstatė Labda- tnvių visuomenė buvo supa- | 
rių Sųjunga, turime ūkį, ant /.indinta su aviacija. Pa vėžio-’| 
kurios neužilgo jiastatysime jonie aj;įc 1500 žmonių; iš jų1 g 
gražų našlaičiams ir seneliams daugumos (apie 90 nuoš.) bu-j| 
namų. O kiek mes, katalikai, Įvo <]ar pįmių kartų iškilę j1,' 
savo tarpe turime mokytų 'padangę. Dirbdami mūsų skri-1 
žmonių, kunigų, daktarų, ad- 'dimo reikalui, įvairių koloni- 
vokatų, profesionalų? O be-[jų nors ir kiek skirtingų sro- 
dieviai, kų turi? Nieko? Tat, Įvių mūsų veikėjai bei visno- 
mes/ katalikai, susipraskime, r.moė.s vadai buvo suėję į ar- 
nesiduokime, kad mus bile kas "
vadžiotų uz nosies ir apgau
dinėtų su liedieviška spauda.
Tai mūsų neprietelis, kuris 
traukia mus į pražūtį. Yra 
mūsų tarpe katalikų, kurie 
džiaugiasi, kų bedieviškas lai-

o ateina 8:30 ar 9 valandų. Ži
noma, tas priklauso nuo valdy
bų.

Pas mus, Ciceroj, viskas 
gražiai einas, bet tie susirin
kimai, ir vakarai, tai didžiau
sia netvarka ir baisus apsilei
dimas valdybų ir komisijų. Aš I kraštis parašo, o ypač kada 
negaliu suprasti, dėlko kai. bedieviškas laikraštis parašo 
kurie žmonės apsileidę: jie dar kų nors apie kunigų. “Oje, kų 
bų apsima, o nenori daryti [tas kunigas padarė.” Bet vė-

Ceriiiunias nuo Renmatiškų 
Skauomų, sako Buffalo Ponią

"Metą metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išginiau apie 
rain-Eapellerj ir nusipirkau jo boa- 
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikt palengvinimo. Iš
naudojus jo viena bonka galtjau at
likti visa savo kasdieninį darha be 
jokios pageli,os. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose."

J. O.
Buffalo, N. Y.

PAIN-! IC

MAGIŠKA DIAL 
NAUJOS STEWART WARNER RADIOS

PAGAUNA VISUR IR Iš EUROPOS
TOKIAS NAUJAS RADIAS JŪS GALITE PAMA

TYTI IR PERSITIKRINTI PAS

Jos. F. Budrik, Ine.
3417*21 80. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Klausykitės gražių Radio Programų Nedėlioję iš 
stoties WCFL, 970 k. nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

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

iiiimmimtiiittiininnunsmtiiiiiiB

Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

Labai švelnus... stiprus, ska
nus mišinys pa.rinktinlo alie
jaus, švelnaus uksųso, rink
tinių kiaušini,), retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Pris$«.foms ŠVIEŽAS gfoser- 
niiikams kas ke los dienos. 

Pabandykit jįt

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

/"sav YOUlšC MAsKl —
TkOO

OM TW\S UA.ST KJ1CHT
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CHICAGOJE

IS SV. TERESĖS DR-JOS 
PRIESMETINIO SUS MO

ir prašė ateityje laikytis pa

garbos viena kitai ir susiklau- 

shuo. Pažymėtina, kad J. Zol- 

pienė yra rimta visuomeninkė,

kclbta truputį vėliau.|banis. Garbė ją turėti organi 

' zacijoj.

Šeimyninkės 3 metų “birth

day party” buvo J. Aleksiu-J ---------------------------------------

nienė, V. Barta ir A. Pliilipie- REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
nė. .Jos visos skaniai prirengė

ftiuo ir baigtas susirinkimas.

Choristas

DR. ATKOČIŪNAS

Phone Boulovard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRUROAS

X—SPINDULIAI

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 rak vakaro 

Seredomls lr nedėllomlB pagal 
sutarties

Ofisas Tel. Grovehill 9617
Res. 6787 S. Arteslan Avė. 

Tek Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 Wsst Marųuette Road 
VaL: 8-1 lr 7-9 P. M. Ket. 8-12 A.M. 

Nedėlioj susltaras

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2429 West Marųuette Road 
VALANDOS:

9 Iki 12 ryto. 7 iki » vakare 
rrtarn. tr Ketv. vak- pagal sutarti

DENTISTAS
1446 So. 49th Ct. Cicero, III.

Utar. Ketv. ir Pėtnyčloinis 
10 — 9 vai.

St. Chicago
ir Subat. 2 — 9 \ul.

Bridgeport Lith. Politicalįvairių užkandžių ir maloniai

- n' *•! »• • v • i •• • 'nares vaišino, už ką joms dr-i^d Ben klubo valdybai. Pra- 3147 s. Halsted

Sv. lereses dr-jos pnesiuetl- ne tik gražiai šiai draugijai ' ! x. 1 1 •• - i’aned., sered. n
1. nuo§ipdžiai dėkoja. įnešimą redakcija gavo per ve-

Gyvuokit ir veikit naudin- <i’s netilpo dienraš-

MARŲUETTE PARK.

Teresės dr-jos prieši

susirinkimas įvyko gruo- vadovauja, bet ima dalyvuniąms

džio 13 d. parap. svet. Pasita

rus apie bėgamuosius dr-jos 

reikalus, eita prie rinkimo vai 

dybos 1933 metams. Vienbal

siai ufcgirta veik visa ta pati 

valdyba, būtent: pinu.— J. 

Zolpienė, viee pinu. — Jagė- 

lienė, nutarimų rašt. — A. 

Trustienė, finansų rašt. — F. 

Burbienė, ižd. — A. Snore- 

vičienė, maršalka — A. Pet- 

rickienė.

Po susirinkimo apvaikščio

ta trijų metų draugijos įstei

gimo sukaktis, su skaniais už

kandžiais “birtliday cakt*;” 

žaista kauliukais ir kortomis.

Vietinis klebonas kun. A.

kituose darbuose. Ją matysi 

ir A. R. D. seimuose ir Šv. 

Kryžiaus ligoninės Rėmėjų 

draugijoj ir kitose idealinėse 

draugijose.

Šv. Teresės draugijoj prik

lauso didžiumoj “ėia augu- 

sios” lietuvaitės, inteligen

tiškos ir išlavintos, o kur inte

ligentės vadovauja, ten ir tvar

gus dai‘bus Šv. Teresės drau

gijoj. Nina.

IŠ ŠV. PAN. GIM. CHORO 
SUSIRINKIMO

Marąuette Park. — šv. Pan. 

Gini. choro priešmetinis susi

rinkimas įvyko gruodžio 8 d. 

Kaip ir visuomet, taip ir šį 

ka ir. susiklausymas draugijoj Kartą choristų susirinko dide-

gražus ir toji draugija nariais iįs būrys.

auga kaip ant mielių. Štai' 

priešmetiniame susirinkime į' 

šią draugiją įsirašė visa 10 i 

naujų terėsieėių. Valio joms!

Pirmininkas varg. B. Janu

šauskas atidarė susirinkimą. 

Raštininkei perskaičius nuta

rimus, jie vienbalsiai priimti. 

Vki rimtai svarstė bėgamusP-lė Kušleikaitė mažai tėra

Baltutis išreiškė padėką ir j žinoma, liet ji yra uoli ideali- 'reikalus. Paskui eita prie rin-

gražių linkėjimų už naudingus ' nių draugijų darbuotoja. Ji kimo vaidybos 1933 m. Chorui

tos draugijos darbus. lyra viena ramsčių Šv. Terė-1pageidaujant, keli iš senosios

, ..... tt »• valdybos sutiko pasidarbuoti
J. Zolpienė dėkojo valdv-'ses draugijoj ir Šv. Kryžiaus'. ; . ... .

1 * . ir ateinančiais metais. Choras
bos narėms ir visai draugija, ligoninės rėmėjose. Tai veikli yra ,iklai jiems d<įki„ga!, Va. 

už sutartiną darbuotę praeity ir pasišventusi gražiems dar- ihlyboj liko sekantieji: dvasios

GRABORIAI

J. F. RADŽIUS
rici ALSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

ty.

Koresp. B. B. Apie rainyga- 

liečių pramogą jau buvo 

“Drauge” rašyta. Dėl to ne

dėsime.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

PADĖK ONĖ

A. f A.

KAZIMIERAS
JONAITIS

Tel. Canal 6122

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 sutartį

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Lafayette 8781

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: < iki 5 po pietų, 7 iki • rak. 

Office: 4459 S. California Ava. 
Nedėlioję pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

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 SS.
Kampas 8lst Street 

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

Mirė gruodžio 6 d. 1932 m., 20 
metų amž. ir p> pamaldų ta
po palaidotas Sv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti geradaria
ms. Mes Jo vardu dėkojame 
kun. klebonui Baltučiui už at- 
lydėjimų j bažnyčių, atlaikymą 
šv. Mišių ir pasakymų pritai
kančio pamokslo. Taip pat dė
kojame kunigams, mišių asis
tentams. kun. P. Katauskui uit 
pasakymų pamokslo ant kapi
nių.

Dėkojame vargonininkams 15. 
Janušauskui, ir p. Gubistai už 
giedojimų laike šv. mišių. Dė
kojame mišių aukotojams, gė
lių aukotojams, grabnešiams ir 
visiems, kurie prisidėjo prie šių 
iškilmingų pamaldų.

Dėkojame graboriui J. J. Ba
gdonui už mandagų ir tvar
kingų patarnavimų ir rupini- 
ž.iasi laidotuvėms.

O tau, nlusų mylimas sūneli, 
amžinų atilsį, ilsėkis šaltoj že
melėj.

Nuliūdę: Jonaičių šeimyna

Tel. Cicero 12 60 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.

vadas 1— kun. Baltutis, pirm. 

— varg. B. Janušauskas, vice- 

piun. — A. Baltutis, raštinin

kė — Ieva Lukošiūtė, iždini

nkas — Z. Jonavičius, finan

sų lašt. — B. Nikšaitė, kores

pondentė — Ieva Lukošiūtė,

_______________ — A. Kiškūnas, niu-

zikos-žiūrėtojos — H. Stoškai-
įtė ir Ieva Lukošiūtė.

Į Knygoms peržiūrėti Į komi-4 
1439 & 49 Oonrt, Cicero, UL! siją išrinkta: A. Baltutis, S 

twl. cicero >nt . Čiapelis ir F. StogiūiG.

valdybos

LACHAVICH 
IR SONUS

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls 
2420 VV. Marųuette Rd. arti Reslern

Avė. Phone Hetulock 782H 
Panedfili&is, Seredomls lr Pėtnyčiomls 

IK2I Na. Halnu*l Ntr.iet

, . , , LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patarę „
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. maršalka

dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby ss- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St. 
Tel. Vlctory 4088

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt >818 arba Itlt

3314 W. 23rd PL, Chicago

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčja dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UI.

Baigus 

htftSrta“ 

r.imo vakara

rinkimą, 
;ti pariiinksnu- 
parapijos nau

dai. Apij ,**• vakarą bus pas-

lt

L J. ZOLP
BRABORTOl IR LAIDOTUVIŲ

1650 TVEST 46th STBEET
Kampas 4«tk D PatflM Ka

Tek Boulevard 5282-1411
NuIludlmo valandoje kreipkitės 

yrle manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis ui aukitos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kū
no į mūšą jstaigą, iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir nž tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, knris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite IUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

IGNACAS BUIVIDAS
(BOYB)

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

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Ju-nzcfų po tėvais Ma
žeikaitė, dvi dukteris: Stanisla
vų ir Onų Bartašlenę ir du sū
nūs: Pranciškų, James; brolį 
Antanų ir broliene Veronikų, 
sescrj Uršulę Lietuvoj žentų 
Antanų liartašių, marčių Anta
niną du anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6029 So. 
Richmond St. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčloje. gruodžio 16 d., iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas j 
Gimimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčių, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. '

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
Stmrl, Brolis, Brolienė, Sesuo, 
fa-ntos, Marti, Anūkai ir Gimi
nės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Mažeika. Yards 1138.

PETRONĖLĖ

OLECKIPNĖ
l’o tėvais Yiirkeviėįutė

Mirė gruodžio 12 d. 1932 m., 
12 vai. vak. Kilo Iš Kuv.iikų 
rėd., Pilviškių parap., Griška
būdžio kaimo Amerikoje išgy
veno 27 melus.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris: Marijonų, Magdale
ną ir Petronėlę; 2 sūnūs; Ma- 
teušų ir Jonų; 3 žentus: W. Ca- 
ppel, F. Dengler Ir John D. 
Simans, anukus, anūkes ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 9024 Es- 
canaba Avė. Laidotuvės Jvyks 
ketverge, gruodžio 15 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta J šv. 
Juozapo parapijos bažnyčių, S. 
Chicago. kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už Velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visns 
gimines, draugus-ges ir pal va
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Dukterys, Sunai. Že 
ntai, Arnikai, Anūkės ir gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street

Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULLAl

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Phone Canal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Iii 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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

j Ofiso TeL LAFAYETTE 7 317

I Ofiso vaL kiekvienų dienų irau tt iki 
I 12 ryta (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki h vai. vakare Llarniukais 
ir Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DIt. MAKLERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vielų
3325 SO. llAi.STED ST.

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

Šventadieniais nuo lo iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

▲KIŲ GYDYTOJAI 1

DR. VAITUSH, OPT.
Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

TeL Grovehill 1596

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

Šaradomis po pietų ir Nedėl dieniais 
tik susitarus

2422 W. MAKŲUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo Wentworvh 8009 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal

sutartų /
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
kainų Tei. i l'iospect ltt»U

Office Phone 
Wenlworth 8009

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tei. CICERO 204

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 236.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. flOth Avė., Cicero, Iii.

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi-Į 

gini. IJudnoje valandoje pa

jaukite

Republic 3100

2506 W. 63nl Str.

MATEUŠAS GODAVICZ
Mirė gruodžio 12 d., 1932 in., 
11:30 vai. ryto, pusumžiaus. Ki
lo Iš Kauno red., Tauragės aps., 
Aržvllkų parup., Balnių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
IJetuvoj 9'iotlnų Marijonų po 
tėvais Paulauskaitė, sese r) Onų 
Tamošaitienę, brolius Izidorių, 
Domininkų, Petrų, Jurgį, Jonų 
ir Antanų U- gimines; o Ame
rikoj sesuo Pranciška Kava
liauskienė Ir Svogeris Kavaliau
skas. 2 anūkai, 2 pusbroliui 
Brozų Domininkų lr Juozapų 
Kinelių ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2106 \Vcst 
24th Street. Laldojuvės įvyks 
Pėtnyčloj. gruodžio 16 d., iš na
mų 8:80 vai. bus atlydėtas į 
Aušros Virtų parapijos bažny
čių. kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. l’o 
pamaldų bus nulydėtas į iv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tai nun-mns dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Motina, Seserys,
Broliai. PusiuiMlai ir giminės.

laidotuvėms pstarnuuju gra- 
borius H. M. Kkudas. Telefonus 
Roosevelt 7532.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklė Įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
•vaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karšt). Nulmu 
yataractus. Atitaisau trumpų regystę 
Ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsl tikimuose, agsaniinavhnas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
uas klaidas.

Spsclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto iki 8 vaka
rų. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
Daugailų atalUklmų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi- 
geanės, iic«n bnvo. Musų Italuos pi
gesnės, kaip kMų.

<712 S. ASHLAND AVS. 
Tel. Boulevard 7589

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEW1GK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio lr ketvirtadienio

R«S

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ HPCIALISTAS

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994 

-Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki lt dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dienų

Ofiso Tol. Vlctory 2687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2274

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ABTES1AN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro iJt. vaL: nuo 8-8 po 
plot. Utarn. tr Subat. nuo 8-6 vak. 

fiventadieniaia pagal sutarimų.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo •—
Nedėliomis: ano !• Iki 14.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto auo ltt—11 nuo 1—4 pe 

pietų: 7—8: ltt vai. vakara 
Nedėliomis ltt iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai 

6558 S. HALSTED S1 RLET 
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Ofiso lr Rez. TeL Boulevard 6919

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

Ofiso v»Li nuo 1-*, aso (:ltt-ti*ą
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RIDGEPORTIEČIAl IR CICE- 
RIEČIAI SMARKIAI VAROSI

VAJUJE

kėja biznierka Stasė Balčiū
nienė.

X “šv. Agnietė, 
kainų drama bus statoma see-
noje parap. salėje, gruodžio 
18 d. (sekmadienį). Dramų vai

nienė ir T. Petkienė, nut. rašt. tuvų skrendančius mūsų laku- nes salėj, Rengimo Komiteto
— B. Ambrozienė, fin. rašt.— nūs, tad labai svarbu, kad to-

DAR NĖRA V/LU ĮSTOTI Rūtinių dviejų vajų laimėtojai 
I DRAUGO”KONTES 
TĄ. DABAR YRA SU

VIRŠ KETURI MĖ
NESIAI IKI VA-

buvo eiserietės, pernai O. Ra- (lins Nek Pras. P. Š. mergai- 
Sriu- 

kontesti-

JAUS PABAIGOS

Bridgeportiečini

smskiem
bitnė. Visų ]xmkių 
ninku balsų skaičius siekia 
157,800 .balsų, arba 90,480 ma
žiau negu Bridgeporto kontes- 

Bet, ar ilgai

o užpernai p. fenu- f. įy sodalicija. Veikalas begalo

trijų vei- Ručinskienė, ižd. U. Gudienė, ji visuomenė pareikštų savo 
M. S. 1 kp. gruod. 13 d. švęs nuomonę dėl lėktuvo pavadi- 

18 metų nuo savo įsisteigimo. nimo. To ir patys lakūnai tro- 
1 kp. t e Imtu pirmosios narės kšta.

t. y. “ebarter meinbers,” ku-į Tad, gerbiamieji skridimo 
rios išreikalavo Sąjungai tei- rėmėjai ir visi tautiečiai! Ma-

gražus. Visiems verta atsila- Ses III. valst.
nkyti ir pamatyti. Iki šiol kuopa gražiai gyvuo

smarkiai | tininkai turi.
P

kas už dviejų savaičių bus prie
darbuojasi, kad jiems tektų taip bus- l'a m a t y s i m e,
pirmutinė vajaus vieta, (’io 
nai yra tik du kontestininkai 
P. Labutis ir A. Gilienė, lx t į Eina ginčas.
jie smarkiai dirba ir jiems se- Į -----------------
kasi. Kiandien jie turi didelį j NAI JA KONTESPANTU 

balsų skaičių; abiejų skaičius:
siekia 248,280 balsus.

Ciceros penki kontestinin
kai: S. Stašaitis, A. Valančius, 
A. J. Janušauskas ir O Rašin-

BUS MĖGINTA RASTI
AUKSĄ

NEVV YORK, gr. 13. — Ka
ro metu voki(Mv-ių nardantis 
laivas nuskandino keleivinį

-------------- !garlaivį “Lusitania” Airijos
Biznieriui A. Dargini, B. Ne (pakraščiuos. Žuvo 1,198 asnib-

vardu tariu nuoširdų ačiū.
L. Simutis, pirm

AČIŪ IR JIEMS

nartoniui, K. Mačerniui, p lei
lonėkite pagalvoti ir pasiūlyti Br()„(.į pa| į liūnai tei, tariu
lėktuvo pavadinimų, koks jis ,v.į,-ų kad savo automobiliais pa

X “Velnio išsigando”! To-lja, nežiūrint įvairių kliūčių. '^unis atrodys tinkamiausiu.nuvežli akademikus į Sta

nys. šis įvykis J. Valstybes 
įtraukė karau.

Ateinančiais metais iš to nu 
skendusio laivo norima išimti

. kiu vaidu komedijų su daino-i Duok Dieve ištvermės ir kan- I’ro.ie^^us siųskite skridimo c|iutn p y. tautų karnivalų. auksų, jei laivas auksų vežė.
mis ir šokiais didysis parap. trybės mūsų sųjungietėms ne- u5nu~-įų komiteto sekretoriui: Taip pat ačiū kun. P. Katau-
cboras sausio mėnesį, statys' ap]eįst Sų-gos vėliavos. Tei- ^r* 1* dnrgela, 6849 S. AV asb- skuį u;. paskolinimų automo-

Apie šį auksų nėra tikrų ži
nių. Tačiau bus ieškoma.

šakyje; Bridgeportas, ar Ci-į

Vakar į “Draugo” vajų is-

scenoje parap. salėje. Vaidini-; sVbė visur viršų ims.
me dalyvaus visas choras. At
silankę pamatys, kaip du “ve
lniai” išgydė girtuokli nuo 
bjauraus pajunkimo gerti.

X Aušros Vartų Blaivinin-
tojo Kotrina Vaitkienė iš Mar- diaugija giuodžio 11 d. su- j

T1 i tj tt -n • - sitarė valdybos rinkimus da- tl ąuette Park. P. Vaitkiene yra, . J <,
nuolatinė “Laivo” ir “Drau-

skienė taip pat smarkiai varo-(R°” skaitytoja ir, be 
si, kad laimėti pirminybę. Pas-1 nės, turės geni sėkmių.

CHICAGOJE

IŠ PRIEŠMETINIO 
SUSIRINKIMO

tenaw Ave., Chieago, III. (biliaus. Kom. Pirm.
Sąjuiif/ietė. j Siųsdami projektus, malonė- i 
_ kitę kartu pažymėti, ar esate

pasirvžę mūsų lakūnai kpt. 
‘-"Įiyti 8 d. 1933 m. Blaivybės & Barius ir S. Girėnas nese-

KAIP PAVADINSIM MŪSŲ skridimo rėmėjai (ar turite į- 
LAKŪNŲ LĖKTUVĄ? sigiję skridimo rėm. bilietų).

________ ' Projektai bus priimami ligi
Lietuvai didelę garbę laimė- šių metų gruodžio 25 d.

P. Jurgėla, 
skr. lėni. kom-to sekr.

reikalams aukojo Viktorija na^ su sav° lėktuvu pasirodė 
abejo- KerpftUskienė $1(X) ir M Rin.| didesnėse Amerikos lietuvių

kevičiūtė 15c.

So. Chicago. — Gruodžio 12 
d., mirė Petronėlė Oleekienė, 
\ iena iš seniausių So. Chica
gos rezidenčių. P. Oleekienė 
atvyko į Amerikų 1905 m. iš

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

DRAUGAS” PUB. CO, 
2334 So. Oakley Ave, 

Chicago, UI. Box 100

Town of Lake. — šv. Kaži 
ir.iero Akademijos Rėmėjų sky fin. rašt. pagelb. — A. Šakys, 
riaus priešmetinis susirinki- maršalka — V. Stroga, koresp. 
mas įvyko gruodžio 4 d. Susi- — F. Petraitis, knygų peržiū- 
rinkimas buvo skaitlingas. A- rėjimo komisija — P. Plečkai- 
psvarsč.ius einamuosius reika- tis, A. Lungevičius ir F. Pe
lus, pirm. J. Čepulienė prane- traitis.
Šė apie įvykusį vakarų, kuris; J klubų įsirašė naujas narys 
davė pelno $50.00 ir dėkojo adv F. Petraitis. , 
vakarėlio ,komisijai ir visoms
pasidarbavusioms.

IŠ MOTERŲ SĄ-GOS 1 KP. 
SUSIRINKIMO.

pirm. — Jankus, vicepirm. — BRIDGEPORT. — Mot. Sų- 
M. Andruškevieius, rašt. — gos 1 kps. susirinkimas Įvyko

F. Valaitis, ižd. — V. Nausė-I gruod. C d., Šv. Jurgio 
da, fin. rašt. — V. Dargužis, svetainėje.

kolonijose. Ne tik lietuviai, 
bet ir amerikonai gėrėjosi tais 
mūsų lakūnais ir stebėjosi jų

PRANEŠIMAI

Kadangi buvo priešmetinis 
susirinkimas, tai narių susirin 
ko nemažai.

Silver Toįvn, Engiami ir apsi- 
1 gyveno So. Cbieagoje. Jos 
vyras mirė lapkričio 22 d., 
1929 m. ir tapo palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse. Ketverge,

' Įla’ke laidotuvių, jo kūnas bus i
j Bridgeport. Dr-jos perkeltas iš vietos, kur dabar 1

i u- • .Z" mintos Lietuvos priešmetinis •„ * : ,n,rnn« i..4.lc pdrąsumu. Musų visuomene be-i . . . 1 pa ,1U šeimynos lotas. r. oiee-
matant sudėjo gražių krūvų sus,riIlkimas lvyk« gruod '10 kienė žymiai darbavosi drau- 
dolerių jų skridimui per At- 14 8 vai. vak. Lietuvių Au- gvsėįų įr parapijos veiki,nuo-
, ... , ak i i ditorijoj. Nariai nepamirškite A,,lantiko vandenvnų. Abudu la- . . s< -•
, _ . ... i i • . , • . laiku atvykti. Bus renkamai„,nl. kūnai liko labai patenkinti ir • -------------------mok- . . . , F valdyba 1933 m. Visi prašomidžiaugiasi, kad neapsivylė sa- v .J ... i

m - užsimokėti pomirtinės ir mė-vo tautiečiais. Tokio reiškimo ...
nesimuš mokesčius uz 1932 m. •

Valdyba
dėka, jų lėktuvas Bellanca jau 
atiduodamas į aviacijos dirb
tuves, kur jis bus pertaisytas, 

J. M. Pralotos M. Krušas, sustiprintas h. galutinai pa,-c.
1 kps. dvasios vadas, dėkojo 
už gėles, pasiųstas jo sutiktu
vėms ir gerus linkėjimus.

I M. L. Gurinskaitė, — viena 
Pakelta klausimas, ar yra M. S. organizatorių ir gerbės 

reikalo mūsų klubų padaryti narys atsiuntė padėkų kuopai 
Nutarta rengti “bunco pa- \jen demokratišku klubu, j už pareikštų jai užuojautų 

a’ty”. Komisijų sudaro: pirm. Klausimas paliktas metiniam mirus jos mylimai motinėlei. 
J. Čepulienė, A. Mažeikaitė, susirinkimui. \ Tartasi kas link išreikalau-

Koresp. F. Petraitis

AČIŪ

to iš 1 kps. dvigubo narių mo-

ngtas didžiam darbui — 5090 
mailių skridimui.

Taigi, kaip tik tokiu mo
mentu atsirado dar vienas sva 
rbus reikalas. Reikia duoti ti
nkamas vardas tam istoriškam 
lėktuvui, kuriuo mūsų lakū
nai skros Atlantiko padangę. 
Be galo svarbu, kad tas var-1 
das būtų reikšmingas, rimto

Vargonininkams, chorams, 
dirigentui komp. A. Pociui, 
Šv. Kazimiero Akademijos mo
kinių orkestrai ir šokikėms,

KAS NAUJO PO WEST 
SIDE

M. Sudeikienė, E. Gedvilienė, i 
J. Stugienė. Valdyba 1933 me
tama palikta ta pati: dvasioj 
vadas — kun. F. Vaitukaitis,
pinu. — J. Čepulienė, vicepi- ■-------------
št. — A, Mažeikaitė, fin. rašt. X Praėjusį pirmadienį įvy- 
nn. — E. Gedvilienė, nut. ra- ko paskutinis šių metų Auš- 
— B. Kalvaitė, ižd. J. Stugie-Įros Vartų parap. komiteto su- 
nė, koresp. — O. Navickaitė. J sirinkimas, kuriame apkalbėta 
J. Čepulienė buvo atsisakiusi visa eilė svarbių reikalų pa- 
iš pirm. vietos, bet per dideli rap. gerovei. Tarp kitko nn- 
prašymų pasiliko. (tarta, kad įvairios draugijos,

kesnio. Čia kaltė centro, nes jjškas, skambus ir kiek ga
rėki kps. išlaikė arti dviejų trumpesnis. LėktOBt var- 
savaicių, “neiškesinę” jo, tuo jas kus lietuviškas ir turi ge- 
tarpu bankas užsidarė. Įraį skambėti ir angliškai, nes

Sulig III. valst. įstatų, čekis lakūnai yra Amerikos liet'.- 
privalo tik tol būt laikomas, ;vįai ir jų skridimų organizue 
kol pereina per “Clearing j ja bei remia taip pat Amerl- 
House.” Šitokie dalykai at- kos lietuviai.
baido narius nuo Sų-gos ir jie Žinoma, lėktuvo vardų galė-

Ciuricho konsulatas prane
ša, kad į Šveicariją galima iš

vežti nemaža Lietuvos bulvių. 
Už bulves Šveicarijoje moka- 

jina palyginti brangiai, o įve
žama jų gana daug.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merikoje. Mokytis reikia ip senes- 

. . , . . niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
Visiems solistams ir solistėms, Geriausia lietuviu mokykla visoj Chl- 

. . . . . cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokvk-
kalbėtojams ir Visiems prisi- la. Čia pagal naują mokinimo būdą 

. . . . išmokinama } trumpiausią laiką ang-
dėjusieniS prie sėkmingai SU- lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 

v. it v , • TT , v gvedystės, stenografijos, pilietystės,
ruošto Vašingtono ir Kęstučio laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir 

.... . . kitų mokslo šakų. Mokyklos vedėjassukaktuvių paminėjimo, įvy- P. J. p. Olekas, yra senas ir daug 
, . c .y. , i ct, ’» ' I prityręs, kuris gražiai tr visiems sukusio gruodžio 1 (1., St. Ag- prantamai dėsto mokslo dalykus ir 

kiekvieną labai patenkina. Dabaj-, 
..... ........ ; prasidėjus mokslo metams, pats ge-

r.r-iinn<iq pndi b-iin-i 11/ nin blausias laikas pradėti mokytis. Atei- (jfcnausia casil Kama UZ llio |kite )r )siragyk|te Šiandien. MOKSLO 

rgičius, bondsus ir deposit Ce-j^įA^uSo: ^"ki °9 1 vaiytvakaro3 PO

rtifikatus. 134 No. ijiSaiie st. Amerikos Lietuviv 
Kambarys 31G. Atdara vaka- Mokykla
ra ia. 3106 So. Halsted St.

160 N. LASALI.U ST.— pagal sutartj

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū
sų namuose prie| 
eglaitės už dolerį 
Telefonuokit:

Englewood 5840 
.. P. CONRAD .

730 West 62nd Street

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte iki 6 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

ranedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 iki 9 

gelefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republie 9600

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Itoom 905 ' Tel. Dearborn 70C6 

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

” J. P. WAITCHES "
ADVOKATAS

lOfcrd PLACE IR STATE ST. 
Tel .Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel L.afayette 6393

Jau šeši metai, kaip J. Če- klubai bei grupės, rengdamos ; 
pulienė mūsų skyriui pirmini- į vakarus parap. salėje ne pa- 
nkauja. Viskas gerai jai seka- į rap., bet savo naudai, laiky
si, nes visus reikalus moka tus seniau nustatytos tvarkos, 
tvarkingai vesti. Džiaugiamės, t. y. salę gauna veltui, bet tu- 
kad ji pasiliko toliau su mu- jii užmokėti paskirtų mokestį 
liūs darbuotis. už šviesas, kurios neatseina

Vicepirmininkė E. Oclvilie-(veltui. Taip pat palikta seno-i,,^ -ai sknadži, įalyltlj rei. j 
nė ta, p pat vis,, širdį įdėjus, ji tvarka, k,n laja draugijos, | kfj|) p(.rkfS|į savo 1

■ j veikim,. Gal,i nutarimą rašt. organizaciją apskričiai moka l iga(l jr w „„ is k ie. Į
A. Mažeikaitė ir fin. rašt. B. |inetinį mokestį už naudojimų!
Kalvaitė knygas tvarkiai ve-(šviesų per laikomus susirin-į ]įjnkįa kpS valdyba* vien 
da. Iždininkė J. Stugienė sa- kimus. ,
vo pareigas uoliai eina ir yra j X Senojo parap. komiteto 
daug 1 sk. pasidarbavus. Ko- atsisveikinimo ir naujojo pri- 
icsporždentė Onytė savo už- ėmimo vakarienė įvyks sausio 
duotį girtinai atlieka. jį šeimininkes pakviesta komi-

Geriausios kloties 1 sk. ge- teto nario P. Šliogerio žmona, 
rai valdybai, kad ir toliau e- kuriai pavesta pasirinkti san 
rergingai diibtų draugijos la- pagelbininkcs. Ponia Šlioge- 
bui. Rčanėji rienė yra nuo senai žinonia

West Snie veikėja. Šeiminin
kėms į pagalbų išrinkta ko
misija iš parap. komiteto. Be
ndras komisijos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gruodžio 19 
d., pp. Šliogeriu namuose. Bi
lietai į vakarienę tik 50c.

X Ryt parap. salėje 7:30 
vai. vakare bus didelė bunco 
party Bernaičių Kolegijos,

Conn., studentų

turėtų būti vengiami. Sutarta jo patys lakūnai pasirinkti, 
palikti seimui grąžinti kuopai Bet kadangi skridimų morališ- 
dvigubai sumokėtus pinigus. kai ir finansiškai rėmia Ame-

Finansų rašt. ,U. Gudienė, rikos lietuvių visuomenė, ku- 

kuri jau 18 metų kaip prik- Iri labai rūpinasi visais skn- 
lauso prie M. S. ir ėjo net dimo ir jo parengimo reikalais 
centro pirm. pareigas, gyvtm- ir kurios mintys lydės į Lie
dama Rytuose, griežtai atsi
sakė fin. raštininkystės, nes

balsiai išrinkta dvas. vadas— 
prel. Krušas, pirm. E. Nedva- 
rienė, vice pirm. — Aleksiu-

CEVERYKAI

THE BRIDGEPORT 
KNiniNG SHOP

Tai Geriausia Dovana Kalėdoms
Besiartinant Kalėdoms, bevelk kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokią dovaną. Todėl, mes dabar ir 
parduodame Įvairios rūšies čcvery- 
kus su nupigintom kaine* j, kaip 
tai už $2.05 ir aukščiau. Mes užlai
kome gorlciis’us čcvcryk’’m fr turim 
didelinusj pasirinkimą visai šeimynai: vyrams, moterims ir vaikams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZAI.KSKI IK MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

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, III.

Tel. Hemlock 8380

15 LITHUANIAN AMERI
CAN POLITICAL CLUB 
OF THE NORTH WEST 

SIDE

Gruodžio 5 d. įvyko minė
tojo klubo susirinkimas. Pro
tokolas perskaitytas ir vien
balsiai priimtas. Išklausyta
pranešimas iš rengiamojo ba-, Thompson,

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Urane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

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

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

Parduodam© vilnones gijas del 
Įvairių nėrinių. Mes parduodam 
žemomis kainomis, kad galėtumėt 
sutaupyti nuo 76 Iki 100 nuošim
čių.

Neriam vilnones pančlakas del 
moterų ir vyrų. Taisom senus sve- 
derlus.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 33rd St.

(Arti Normai Ave.)

Phone Vietory 3486
(Atdara dienomis ir vakarais!

sporto reikalams supirkimui

i

š'iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiimmmiiimimiiiimiiiimlmMmimiiiiiiiiiiiiiiiiE
S Siunčiame pinigus Į Lietuvą ir Į visas šalis;
- Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų:
2 Prirenglatn Įgaliojimus Lietuviškus, Lenkiškus lr visokius doku- S

mentus. S
S Išpildome visokias blankas lr Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. g 
5 Apdraudžiame namus, baldus — forničius ir kitą turtą, nuo ugnies = 

ir vėtros. g
2 Taipgi apdraudžiame automobilius;
S Išverčiame visokius dokumentus;
C Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame cash. Atsilankyk 

asmeniškai krba prisiųsk per paštą apdraustame laiške.

( John J. Zolp
| 4559 SO. PAULINA ST. TEL. YARDS 0145 |
jiiimimiiiimmiiiiiimiiimiiiiiiimiiimiiitiimmimiHiimimmiiiimiiiiiiiiiimiF

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Anksorlus Ir Muzikalių Instrtim. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

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

4216 Archer Ave.
Tel. Lafayette 8617

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. lafayette 3315.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VAU,E Y 
PRODUCTS 

Olsells šviežių klausi
nių, sviesto lr tūrių., 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1388

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONA8, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenne 

Chicago, Tll.

Jei manai pirkti automohll), ateik 
as mus pirmiau, nes mes užlaikome 

vieną lš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

I Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

, MIDLAND MOTOR SALES
4411 ARCHER AVENUE 
Talephone Lafayette 7111
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