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Du svarbūs pasitarimai vyksta Europoje
RUSUOS BOLŠEVIKUS ŽNYBIA 
SLAPTA RUSŲ ORGANIZACIJA

Prancūzijos parlamentas pri
pažino subalansuotą 

sąmatą

ISPANIJOS RADIKALAMS 
NEPASISEKĖ SUKILIMAI

DU SVARBŪS PASITARI
MAI

VIENA, Austrija, g*wl2.— 
Čekoslovakijoj ir Belgrade vy 
ksta du atskiri politiniu at
žvilgiu reikšmingi pasitarimai.

Čekoslovakijoj turį| pasitari 
mus tos valstyliės užsienio rei 
kalu ministeris Benes su Ru
munijos užsienio ministerin 
Titulescu. Tariasi apie toles
nį “mažosios santarvės” ben 
drą veikimą prieš 
priešą.

Belgradą lanko bulgarų ka
ralius. Jis tariasi su Jugosla
vijos karalium liendrojo fron
to klausimu. I*o ilgų metų ne
santaikos jiedu susitaikė ir 
susijungia draugingais ry
šiais. šis jų draugingumas la
bai nervuoja Mussolinį.

PRIEŠ BOLŠEVIKUS VEI
KIA ORGANIZACIJA

RYGA, gr. 11. — Žiniomis 
iš pasitikimų šaltinių, sovietų 
Rusijoj veikia galinga slapta, 
tikrųjų rusų organizacija 
prieš bolševikų čeką ir visą ' 
sovietų tvarkų. Ji dirba tais i 
pačiais čekos teroro metodais. 
Nors daug šios organizacijos 
narių žūva, tačiau turi pasise
kimo griauti raudonųjų tvar-

bendrąjį ’ ką.
Sakoma, kad pas bolševikus 

dažnai įvykstančios ant gele
žinkelių ir ore su lėktuvais 
katastrofos yra tikrųjų rusų 
darbai.

PAĖMĖ 13,000 BOLIVIEČIŲ 
KAREIVIŲ

---------—----  I ASUNCION, Paragvajus,
PRIPAŽINO SĄMATĄ I gr. 12. — Paragvajaus vyriau 

----------- į svbė paskelbė, kad Gran Čako
PARYŽIUS, gr. 12. — Pran srity jos kariuomenė paėmė

cūzijos parlamentas pagaliau 
pripažino subalansuotą vy
riausybės parengtą valstybės 
sąmatą.

Numatomas vyriausybės 
-tarnautojų streikas. Jiems ma 
žinami atlyginimai.

nelaisvėn 13,090 boliviečių ka
reivių.

AMBASADORIUS BULLITT 
MASKVOJE

MASKVA, gr. 12. — Atvv-
----------------- i ko J. Valstybių ambasadorius

UŽ KOLONIJŲ ATGAVIMĄ’ sovietų Rusijai Bullitt.

BERLYNAS, gr. 11. — Vo
kietijos vyriausybė energingai 
dirba ne tik už apsiginklavi-

LANKO JUGOSLAVIJĄ

BELGRADAS, gr. 11.
mą, be-t dar ir už prarastų Jugoslavijon pas karalių poli-
karo metu kai kurių koloni
jų atgavimą. Vokiečiai, sa
ko, turi lygią teisę su pran
cūzais, anglais ir kitais kolo
nizuoti Afrikos dvkumas.

NUŽUDYTA TRYS AG- 
RARAI

OUADALAJARA, Meksi
ka, gr. 11. — Zacoalco de To- 
rrese sukilo agrnrų kuopa. 
Trys ngrnrni žuvo kovoje su 
policija.

VOKIEČIŲ SOCIALISTŲ 
SANKALBIS

BERLYNAS, gr. 11. — Vo
kiečių spauda praneša, kad 
Vokietijos pabėgėliai socialis
tų partijos vadai užsieny da
ro sankalbį tikslu sugriauti 
Hitlerio vyriausybę.

Didžiausias pasauly motorbusas. Padirbtas Clevelande, Ohio. Jame yra vietos 35 ke
leiviams. Skiriamas keleivius vežioti per Sirijos tyrlaukius tarpe Bagdado ir Damasko. 
Tuose tyrlaukiuose nėra nei kelių, nei takų, tik visur vieni kaip jūra smiltynai, kur siau
čia .nepakenčiami karščiai. Nuo Bagdado iki Damasko yra apie 475 mylios.

ATSIŠAUKIAMA GELBĖTI BADAU 
JANCIUS SOVIETŲ RUSIJOJ

VIENA, Austrija, gr. 11. — 
Vienos arkivyskupo kardinolo

gyventojų miršta nuo bado. 
Europos tautybių mažumų

Innitzerio pastangomis suda- grupių kongreso
rytas traptautinis komitetas dr. Ammende

sekretorius
autorizuotas

gelbėti bada- 'ančins gyvento- į vykti j J. Valstyl>es ir kitus 
jus Ukrainoj ir žiemių Kanka-j kraštus ir gyvu žodžiu atvaiz- 
ze. j duoti, kas šiandien dedas. Uk-

Dabar šis komitetas atsi- rainoj ir Kaukaze.
šaukia į visą pasaulį, kad jis Visas kultūringas pasaulis
atsižvelgtų į siaučiančias tuo-1 kviečiamas sukrusti pagalbon
se bolševikų valdomuose kraš
tuose baisybes, kur milijonai

badaujantiems ukrainiečiams 
ir kaukaziečiams.

ATSIGAIVELIOJA KRAŠ
TAS

NENORI MIESTO INDĖLIŲ

POPIEŽIUS SVEIKINA 
KATALIKŲ LAIMĖJIMĄ

ISPANIJOJ

VATIKANAS, gr. 11. — 
Kalindamas į ispanus maldi
ninkus Šventasis Tėvas Pijus 
XI rejškė džiaugsmo, kad per 
rinkimus parlamentan Ispani
joj daug laimėjo katalikai ir 
kiti dešinieji elementai. Tai 
Dievo Apvaizdos pagalba 
skriaudžiamiems, sakė Popie
žius. Tai šviesos spindulys,

‘ kuris neša geresnės ateities 
vilti.

tiniais tikslais atvyko Bulga
rijos karalius su žmona.

Cooko apskrity civiliniai 
darbai skirti 89,672 Išdar
biams įėnius 1,440 moterų.

NEPASISEKĖ RADIKA
LAMS ISPANIJOJ

CHJCAGOJE
* **

VAGYS SV. KRYŽIAUS 
BAŽNYČIOJE

AREŠTUOTAS POLITIKIE
RIUS

Iš Knoxville, Tenn., praneš
ta, kad ten areštuotas Cbica
gos politikierius J. C. Brocke- 
tt. Kaltinamas suktvbėmis.

C’hicagos miestas iš varžy
tinių pasiūlė miesto ir apylin
kių blankams laikyti miesto 
indėlius. Net 246 bankams pa- 

kad kraštas atsigaivelioja j siųsti pasiūlymai,
ekonomiškai ir gerovė palaip-j Tik du bankai, abu iš Chi- 
sniui grįžta. Nežiūrint to, vis cago vidumiesčio, ir pasiūlymą

WASHINGTON, gr. 11. — 
Kiek prez. Rooseveltas, tiek 
jo administracijos vadai ran
da

MADRIDAS, gr. 12. — Is
panijos radikalai — anarchis
tai, komunistai ir įvairaus 
kilo prieš vyriausybę dėl to,
plauko kairieji socialistai, su-’ 'pavesti o___
k«, per peronus parlamento $lft/w W[,o kiekvienag 
rinkimus laimėjo dešinieji e 
lementai.

Pereito šeštadienio naktį va ! 
giliai įsilaužė į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią (Town o f į
Lake). Džianitorius Povilas _______
Vktktft, išgftrięs biklėsi, drą- Nesukolektuotų mokesčių 
šiai ieškojo priežasties, Įėjęs Cooko apskrity už 1928 metus 
į zakristiją rado du jaunuo- yra apie 6g milijonai dol., o 
bus, kurie mėgino pabėgti, j už 1999 metus — apie 67 mili- 
■Vitkus pagrobė vieną už skver jOnai dolerių, 
uų ir paguldė jį ant grindų, 
užsėsdamas kol prišaukė kle
boniją. Klebonas atėjęs pašau 1 
kė policiją, kuri kitą vagilių 
rado prie vargonų.

Policijos stoty padavė savo 
į vardus; Edward Wiluoowski 
ir Thomas Tomczyn. Abudu 

grand-jury” po

gi yra dar daug abejojančių.

YVYNEKOOP PALEISTAS

NESUKOLEKTUCTI
MOKESČIA*

SUŽEISTA 16 DARBI
NINKŲ

Central Park gatvėje >trokas 
susidaužė su gatvėkariu. Tro- 
ku važiavo 16 bedarbių, vos 
tik gavusiųjų darbą. Jie visi 
sužeisti.

I
SUVAŽINĖJO IR PAS

PRUKO

atsakė. Bankai duoda tik vie
nų aštuntąją vieno nuošimčio 
dalį už 2 milijonų dol. indėli.

Šiemet buvo mokama viena 
[pusė vieno nuošimčio.'

NEW YORK, gr. 11. — r _______
Vietos verslininkų sųjungn ISKIRIAMI ASMENIŠKI MO- 
reikalauja, kad šio miesto sa-j

REIKALAUJA MAŽINTI 
SĄMATĄ

mata 1934 motais būtų suma
žinta nors 50 milijonų dol.

UŽ AUKSO ŠMUGELIA- 
VIMĄ

ST. JOHN, Que., Kanada, 
gr. 11. — Areštuota du ame
rikiečiai už aukso šmugeliavi- 
mą iš J. Valstybių. Sakoma, 
per 6 mėnesius jie apie vieną 
milijoną dol. vertės aukso yra j 
išvežę iš J. Valstybių.

I KESČIAI

Cooko apskrities turtų įkai
notojas Jacobs praneša, kad 
už 1932 m. asmeniški turtai 
įkainota 982 milijonais dol. 
Už tai numatoma apie 68 mi
lijonai dol. mokesčių.

MIRĖ J. T. BELL

Jų vykdomą baisų terorą 
nuslopino vyriausybės kariuo
menė ir policija. Arti 100 su
kilėlių nukauta ir keletas šim
tų sužeista.

Per tris paras radikalai 
daug žalos padarė ramiems 
gyventojams. Tarp kitko kele
tą katalikų bažnyčių padegė. 
Tikėjosi viso krašto darbinin
kų paramos. Tnčinu nesulau
kė.

Vakar iš kalėjimo paleistas Pasprukęs automobilininkas 
Earle Wynekoop. Valstybės! E]st™ gatvėje suvažinėjo ir 
kaltintojas neturi įrodymų, • užmušė J. P. Meyer, 52 m. am 
kad šis YVynekoop būtų daly
vavęs savo žmonos nužudyme. 
Nužudymu kaltinama paleisto
jo motina dr. Alice YY’yne- 
koop.

GAISRAS IŠTIKO VIENUO
LIŲ NAMUS

žiaus. Kiti du asmenys sužeis
ta. Automobilninkas . paskiau 
suimtas.

6 SUŽEISTA GATVĖKARY

DEDAMOS PASTANGOS isyliė nusprendė pakeisti daly- 
GELBĖTI KAPITALISTINI ! kų stovį — pagerinti darbinin

SISTEMĄ įkarus būtį, sumažinus kapita-
---------- ! lizniui pelną. Tas palaipsniui

AVASlllNGTON, gr. 11. —'ir vykdoma.
Prez. Roosevelto vyriausybėj' Kapitalizmo šulai triukšmau 
vykdydama krašte ekonominio! ja, pradeda organizuotis ir 
atstatymo programą, rauja gi J tariasi gelbėti minėtą sistemą.
liai šaknis įleidusį kapitalisti
nį sistemą, kurs ir yra svar
biausias krašto negerovės j>ag 
rindas. Per ilgiausius metus

Jie pareiškia protestus. Savo 
pusėn patraukia galingosios 
spaudos dalį. Jie sako, kad 
jei tas negelliės, tai 1936 me-

Naktį į pirmadienį gaisras 
ištiko Šv. Blaziejans parapijos 
seserų nazaretiečių mokytojų 
namus, Argo. Visos išsigelliė- 
jo. Nuostolių — apie 5,000 do
lerių.

PLĖŠIKO GROBIS

Iš Cbicagos universiteto j- 
vairių tautybių dormitorijos 
namų valgyklos studentams va 
karieniaujant vienas negras

Cottage Orove gatvėje gat- 
vėkaris kolidavo su sunkiu ! 
troku. Gatvėknry sužeista 6 
asmenys.

PERKA 144 MILIJONUS 
KIAUŠINIŲ

Vakar vakarą mirė a. a. J. 
Į T. Bell, žinomo grabininko J. 
i J. Bagdono uošvis, kurs ilgą 
laiką buvo poliemonu. Paliko 
moterį Emiliją, dukterį Bag-

Šiokiadieniais Kauno prie- |do"ienę' fent« <'«««
, mieguose, Šančiuose ir ki-'Frank’ ’/ mar,'i’' P™"5'"1*' 
tu r, kartais pravažiuoja žydai,

j ir kviesdami pirkti “obli ir 
įgruši.” Užtat šventadieniais, 
ypač sekmadieniais, Šančių 
panemunės: Kranto Alėja, Vo 
kiečių, Sodų ir kitų gatvių gv 
ventojai su “pasitenkinimu” 

į klausosi žydų pasiūlų — “kon

PREKYBA GATVĖSE

apie laidotuveR bus paskiau.

Pinigų vertė — 
mainyba

certų. »»

YVASTTINGTON, gr. 11. —
t

Federalinė greitosios pagal
bos administracija perka 12 
milijonų tuzinų kiaušinių, ku
riuos padalins bedarbių šeimv 
noms.

11 ŽUVUSIŲJŲ AUDROJE
plėšikas pagrobė dėžutę su SEATTLE, Wash., gr. H.

visam krašte vyravo ncpažabo tų rinkimais stengsis nusikra- 
jamas kapitalizmas, kurio j tyti Rooseveltu. Anot jų, pre-

buvo ko zidento Roosevelto vyriausy- 234 doleriais ir paspruko. Pi-į Naujos audros metu žiemių 
nigai buvo Miss Mary Carr j vakarų Pacifiko pakraščiais

svarbiausias tikslas 
didžiausias pelnas.

Prez. Roosevelto vyriau-

dar šventą poilsio dieną! 
Tuo tarpu šeštadienį, prade

dant nuo penktadienio pavaka 
rio, visos žydų krautuvės už
darytos, ir niekas jiems netruk 
do atlikti religinių reikalų. 
Minėto Šančių rajono gyvento 
jai pageidauja, kad. bent arti
miausiu laiku šis gatvių ker
mošius būtų likviduotas ir ne
drumsčiama švenčių ir poilsio 
nuotaika.

bės programa yra socialistiš- 
ka.

N1EW YORK, gr. — 12. —
J. V. dolerio vertė mažai ką
pasikeitė mainyboje, k adangi
nepadidinta naujam auksui
kaina.

Vakarykščias pinigą kur-
įsas;

Anglų svaras $5.15
Kanados doleris 1.01
Prancūzų f rankas .06
Italų liras .08
Belgų belgas .22
Vokiečių markė .37
Šveicarų frankas .30

ORO STOVIS
CHIGAGO IR APYLINKĖS
— Šiandien debesuota; po

piet numatomas sniegas; šil-
žinioje. ' 11 asmenų žuvo. SKAITYKITE “DRAUGĄ” <•»»«•
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“Catholio Daily Tribūne” teisingai pa
žymi, kol Rusijos valdžioje pasiliks bolševi
kai, turintieji tokį juodą ir kruvinę rekordų, 
milijonai amerikonų abejos apie Rusijos drau
giškumą.

BADAUJANČIŲ PINIGAIS KOMUNIZMĄ 
PLATINO

Brooklyno “V-bė” visai vietoje lietuviš-

DlfcNOb KLAUSIM-

NAUJAS AMERIKOS “DRAUGAS’

Litvinovas, Sovietų Rusijos užsienių rei
kalų komisaras, išvažiuodamas iš Amerikos 
padarė tokį pareiškimų: ‘‘Rusija yra lyg tas 
žmogus, kuris surado pei* daug metų praras
tų draugų. Tikiuos, kad mes niekuomet savo 
draugo nebeprarasime”.

Rusija neteko draugų ir pagarbos nu
stojo pasaulyje dėl to, kad ji persekioja re
ligijų. Negali būti tikros politiškos laisvės be 
sąžinės laisvės, be religijos laisvės. Religija 
nėra opiumas tautos dorovingumui, bet įtaka, 
kuri duoda gyvumų ir energijų žmonėms. Re
ligijos, persekiojimas yra šlykštus'darbas au
tokratų, kurie pavergia žmonių mases savo 
asmeniškai naudai ir garbei.

Litvinovas pareiškė, kad jie turi sąžinės 
laisvę Sovietų Rusijoj.

Mes jau esame rašę, prieš porų dienų 
rašė “Catholio Daily Tribūne”, kad apie 110 
katalikų kunigų dar tebelaikoma Rusijos ka
lėjimuose ir koncentracijos punktuose. Šios 
žinios yra tikros, nes liudija pats J. E. vys
kupas T. Matulionis, kuris nesenai sugrįžo 
iš baisios bolševikų vergijos. Kalėjimuose už-

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS
Rašo Dr. Ą. G. Rakauskus, gydytojas ir -chirurgas, 

Ckioago, 111.

TYMAI ligos atakose. Paprastai, ligo-
------------- j nis čiaudo, nosis teka, akys

Tymai yra staigi, labai lim- kiek paraudonuoja, daugiau ar 
panti liga, pasižyminti karš- mažiau kosėja ir karščiuoja.

kųju bolševikų paklausė: “kur dingo tie PN£įu> aukštutinių kvėpavimo ta Išbėrimo laiku ligos ženklai
nigai, kuriuos Bimba, Mizarn, Andrulis ir jo 
agentai buvo surinkę 1928 metais (1929 m. 
— ‘‘Dr.” red.) nukentėjusiai nuo lietaus 
Šiaurės Lietuvai šelpti?”

Šis teisingas užklausimas bolševikų agen
tams nepatiko. Kaip ir visada ir šiuo kartu 
šlykščiai pasikoliojęs Brooklyno bolševikų 
šamštas vis dėlto buvo priverstas pripažinti, 
Šiaurės Lietuvai šelpti surinktos aukos savo 
tikslo nepasiekė. Jų nė nemėgino į Lietuvą 
siųsti. Mat, “fašistij valdžia Lietuvoj neleis 
mums savystoviai vesti šelpimo darbo, o Sme
tonienei pinigų mes nedavėme ir neduosime”.. 
Ir dėl to, kaip pats bolševikų raudonlapis 
rašo, komitetas likvidavos ir visi pinigai, pa
dalinus pusiau, atiduota pusė Prieš Fašisti
niam Komitetui, o kita pusė — Gastonijos 
streikieriams.

kų uždegimu ir išbėrimu odos. I paaštrėja. Išbėrimas pasireiš- 
Mirtingumo atžvilgiu užima ’ kia pirmiausiai ant kaktos ir 

gan aukštų laipsnį limpančių už ausų, greitai persimesda
mas ir apimdamas kaklų, lieligų tarpe, daugiausiai pasi

rinkdama sau aukų antruose 
kūdikio metuose.

Viena tymų ligos ataka duo nų išbėrimas pasiekia pilniau-

Antradienis, gruodžio 12, 1933

□ □□ mo;
Sekdami prez. Roosevelto pranešimų, kad iš 4 mil. be-

kwl Wgv "ar trijų diž į“rbi* i “j1*™*8 “f*“ •*““ paimta. yi«aemS darbams,
Nevv lorke darbo gavimo butų apgulė tokia bedarbių nunia 
kad raitoji policija vos pajėgė tvarkų palaikyti.

menį ir kitas kūno dalis, taip

da progos kūnui išdirbti at-'^o laipsnio. Ligonio veidas 
sparumų, taip kad ši liga dau- tuomet išrodo patinusiu, gi a-1reikia nepamiršti. Tai galima 
giau prie ja sirgusio, žmogaus hys bijo šviesos. Išbėrimas tę-į atlikti išvėdinimu grynu oru 
neprisikabina, išskyrus gal siasi dvi ar tris dienas ir po ! ir saulutės spinduliais. Kadan- 
vieną kitų, kuriems tenka su- to greitai nyksta ir tuoni pa-'gi saulės šviesa daug pasitar- 
sirgti antro, trečiu, o net ir <du sykiu kitų ligos ženklų lai- nauja užmušimui ligos perų, 
ketvirtu kartu. psnis mažėja iki visiškai pra- todėl patartina saulutės švie-

SKAITYTOJŲ BALSAI
ĘUNIGA3 ANTANAS STRA

ZDAS - STRAZDELIS

Čia yra aiški šelmystė. Žmonės aukojo trijų mėnesių kūdikiai beveik 
kilniam tikslui — badaujantiems šelpti, bet yra jįuosį nuo šios ligos, 
bolševikų agentai juos sunaudojo visai ki-į Tymų liga daugiausiai pie
toms tikslams — bolševizmo nuodų skleidi- čjasį tiesioginiu užsikrėtimu, 
mui. Juk jie ir aukų prašydami gerai žinojo kurs siekia aukščiausio laips- 
kokia Lietuvoj valdžia ir kad Siaurės Lic- nį0 pįrni ojos išbėrimo, 
tavai šelpti komiteto priešakyje stovėjo p-, jjgOii ženklai pradeda rei- 
nia Smetonienė. Iš to aišku, kad bolševikai kštis muž daug bėgy savaitės 
išanksto žinojo, kad jų renkamos aukos bus ai dviejų po užsikrėtimo, lai
viniai kam kitam sunaudotos. Aukotojai tu-jke kurio kūdikis nekartų turi 
retų užprotestuoti prieš tokį bolševikų sau- paprasto šalčio žymių ir pa- 
valiavimą, pareikalauti apyskaitos ir atsiimti tinimo liaukų kakle. Praėjus 
pinigus. , 'tam tikram laikui, liga prasi

deda išlengvo arba net su to
kiu smarkumu, kad kūdikį iš-DĖL AUKSO VALIUTOS

juos vyresni <>į bėirv pįrnru nePrania^onnl komplikacijų, į akis nuo sviesos tamsiais mė-
kurių tarpe randasi ir plaučių lynais stiklais akiniais, kad|1Me^ lnirties sukaktis garsin- 
uždegimas, Vnrc JiUvinmnio nenak-enkti akims. i S°j° kun. Strazdo - Strazde-

Garsusis radijo kalbėtojas kun 
lių griežtai stovi prieš aukso pinigų valiutų. 
Jo nuomone aukso valiuta yra kapitalistų 
pagelbininkė. Ji buvo ir šios ekonominės de- 

darytų kunigų būtis neapsakomai esanti sun- i presijos priežastimi.
ki. Kauno erkiv. J. Skvireckas rūpinasi, kad Aukso valiuta buvo pasidariusi kontrolės 
tuos nelaiminguosius iš ten išlaisvinti. Tuo įrankiu. Kad užtikrinti finansinę nepriklau-

kurs didžiumoje 
mažutėlių yra mirties priežas
timi, sergant tymais.

Žinant apie šios ligos užsi
krėtimo didelę galimybę, glo
bojant ligonį yra svarbu , jį 
atskirti nuo kitų, ypač vaikų 
prie kurių ši liga ypač kabi
nasi; paskirti vienų asmenį, tu
rintį prieš šią ligų atsparumų 
ligonio globojimui; reikia su
naikinti visi žaislai, kuriuos 
kūdikis naudojo, pasibaigus 
kvarantinavimo periodui, ku- 

' tinka konvulsijos. Galvoskau-Į vis turi tęstis tris savaiteą, jei 
Cougli-|dis, širdies pyktis ir vėmimas' neprisideda komplikacijų; ka- 

gali pasireikšti smarkesnėse į mbario dezinfektaeija taip pat

nepakenkti akims.
Įlio, kaip jisai, paprastai, Lie- 

Gyduolės priskiriama vieno-;tuvos n,erataroje yra vadina- 
kioj ar kitokioj formoj sulig llnuf5
įeikalo ir ligonio amžiaus gy- Klul. titanus tStrazdelis gi- 
d}tojui apžiūiėjus ligonį. mė birželio 12 d., 1763 metais.I

Mirė balandžio 11 d., 1833 me 
tais. Taigi šiemet sukako ly
giai 100 i|etų nuo jo mirties 
dienos. Lietuvoje jo mirties

— Vincai Bambaliuk, pasa
kyk man, kaip vadinasi žvė
ris, kuris vasarų kartais būna 
vandeny, kaltais ant smėlio sukaktis paminėta, pastatant 

gražų akmens paminklą Kama 
jų miestelyje ir netrukus bus

šildosi.
— Žmogus, kuris leidžia vi-

kenčia. Mat, teisybė jiems bado akis. Bet už- 
tad kun. Couglilinas šiandien yra populiariš- 
kiausias radijo kalbėtojas Amerikoje. Jo kai

keišinų prie leikos, — atsakė, išleistos jo giesmės ir dainos.
Šiame rašinėlyje nemanau 

gilintis j visų jo vargingą, bet 
ir garbingų, gyvenimo aprtv- 
šynių, bet tiktai paminėsiu vie 
nų dalykėlį, dėl kurio jisai ta
po taip garsus visoje Lietu- 

per

vaikas.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

'Vitkauskas.■ Nori plačiau pažinti šį kraštų ir 
į jo gyvenimo sąlygas, pasirinkti medžiagos 
j savo ateities darbams. Linkime jam atsiekti j voje. Kun. A. Strazdas

reikalu atsišaukė į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių. Katalikių vienuolių taip pat yra Ru
sijos kalėjimuose ir koncentraciniuose punk
tuose, kurios yra priverstos sunkiai dirbti ir 
vergauti bolševikų vadams.

Prieš didįjį karų Rusijoj buvo trylika 
milijonų katalikų. 1931 metais bebuvo tik du 
milijonai katalikų. Prieš bolševikų laikus ten 
buvo 614 katalikų bažnyčių. Iš jų dabar li
ko tik 183. Vatikano žiniomis, šiuo laiku bol
ševikų belaisvėje (kalėjimuose) dar yra 200 
katalikų kunigai ir trys vyskupai.

Dr. Bernardas Pares, rusų literatūros 
profesorius Londono universitete, savo laiške 
“London Times” laikraščiui pranešė, kad 
bolševikai yra nužudę 2,6111 kunigų, 3,447 
brolius - vienuolius ir 3,447 vienuoles.

somybę, būtinai reikia perskilti kapitalizmų 
nuo industrializmo, užtikrinant kapitalui vien 
tik nuošimtį ant investmento. *

Anot jo, financializinas ir industrializ- 
mas daugiau kai 150 metų ėjo atskirais ke
liais.

Mintis, kad kapitalui priklauso tik nuo
šimtis nuo investmento “nėra socializmas; 
tai yra katalikybės mokslo moralė”.

Kun. Coughlin stovi už Roosevelto dar
bo planą. Jo manymu, jau daug laimėta. Ko
voje dėl finansinės nepriklausomybės pada
ryta pažanga. “Auksas nebus žmonių vieš
pats... Doleriai nebus neteisingumo doleriais.”

Kun. Coughlinas teisybę kalba. Jis kelia 
viršun kapitalistų šunybes ir gina žmonių 
ir krašto interesus. Dėl to kapitalistai jo ne-

bos drąsios, pilnos gyvų faktų, pamokinau- 1 savo tikslo ir savo darbą pakreipti į genesne (savo netiunjpų amželį yra pa- 
1 pUSV _ nesiblaškyti, netarnauti keliems po- rašęs daug liaudies dainelių,c los.

♦ • * • minis, rašyti, bet kad tie raštai skaitytojų
“A. L.” rašo apie “didvyrį be galvos”. ; kultūrintų, dorintų ir keltų juose tautiškų 

susipratimų.Taiko “demokratijos čempijonui” ir finansų 
“žinovui” St. Yitaičiui, “T-nės” redakto
riui, kuris esąs baigęs ekonominių, finansi- į Kapitalistai kovoja prez. Roosevelto pla- 
nių ir bankinių mokslų studijas SLA. spaus- Į nų atstatyti krašto gerovę, duoti darbinin- 
tuvėje. Jį redaktorium pastatęs garsusis kar- j kainų darbą, pakelti jų algas ir tuo padi-

i

jeristas V. K. Račkauskas, kurį Lietuvos vy
riausybė traukia teisman dėl neatsiskaitvmo 
iš kai kuiių valstybei priklausiusių sumų. 
Taigi, esą nestebėtina, jei toks “mokslo” vy
ras kritikuojąs ir prez. Rooseveltų ir šiaip 
jau visokių “nesąmonių į savo editorialus” 
prirašąs.

# * *
Atvažiavo į Ameriką rašytojas Arėjas

kurias ir šiandie dar Lietuvos 
aukštaičiai tebedainuoja. Bet 
taip pat jisai parašė daug ir 
giesmių, kurių svarbiausia y- 
ra “Pulkim antkelių visi kri
kščionys”, giedama visoje Lie 
tuvoje ir dar kai kur Ameri
koje lietuvių bažnyčiose, sek-diuti pirkimo jėgų. Mūsų manymu, kapita 

listai daro lyg' tas pamišėlis, kuris kerta tų, niadieniais prieš sumą. 
medžio šaką, ant kurios jis pats sėdi. j Kad pagerbti jo atmintį, Lie 

• * • tuvoje tapo pastatytas pamin-
Lietuvos Universiteto studentų atstovy- klaš Kamajų miestelyje, Ro 

bes rinkimuose daugiausia balsų gavo ateiti
ninkų sąrašas. Tautininkai, išanksto numaty
dami. kad prakiš, rinkimuose visai nedaly
vavo.

kiškio apskrityje. Taip, Lie
tuvoje jaunoji karta pagerbia 
savo užsitarnavusius švietėjus,

(Tąsa o pust)

Rašo kap. P.. Jurgėla derybų metu lenkai spalių m. 3 d. puolė Giedraičiais ir pradėjo veržtis Vilniun, tuvos kariuomenės paturnavimų bolševi- liausiąs raudonosios kariuomenės vadas

MELAS IR TEISYBĖ APIE LIETUVOS 
KARIUOMENE

(Tęsinys)
Rugsėjo 2 d. mūsų kar-nė ryžosi at

siimti senas pozicijas ir atsiima Seinus 
ir kitus miestelius. Rūgs. 5 d. prasidėjo 
smarkios kautynės Augustavo - Suvalkų 
rajone. Rūgs. 14 d. buvo sustabdyti karo 

veikimai, o 15 d. Kalvarijoj prasidėjo 
derybos, kurios 18 d. nutrūko. Rūgs. 20 
d. Tautų Sąjunga nustatė Kurzono linijų, 
o rūgs. 22 d. lenkai didelėmis jėgomis pra
laužė mūsų frontų, apsupo kai kurias niū- 
sų kar-nės dūlis ir paėmė jas nelaisvėn. 
Majorą Kamhnauskų (butui i jono vadų) 
lenkai sušaudė (belaisvį!). Ilgų frontų 
pietuose (apie 100 kilometrų) laikė 8 nu
sikamavę mūsų pulkui; labai trūko arti
lerijos, kavalerijos, aviacijos ir ryšių.

Rūgs. 30 d. sustabdyti karo veiks
mai ir Suvalkuose prasidėjo derybos. Šių

ir užėmė Varėną, kur žuvo mūsų šarvuo
tas traukinys “Gediminas”. Nauja klas
ta! Spalių m. 6 d. lenkai pradėjo pulti 
Aišiškių rajone! Spalių 7 d. Suvalkuose 
lenkai paprašė taikos sutartį, kuria pasi
žadėjo lietuvių nebepulti.

» h *Ir šių derybų metu lenkui rengė nau
jų klastų — Želigovskio smurtų. Spalių 
m. 8 d. enkai puolė, pralaužė frentą Ly
dos apskrity ir spalių m. 9 d. 11 vai. užė
mė Vilnių. Santarvės pulkininkų akivaiz
doj pasirašytą taikos sutartį lenkai jau 
antrą dieną, sulaužė! Vėl kraujas .šlaksto 
Lietuvos laukus ir miškus... Nuvargę lie
tuvių pulkai greitai pergrupuojami. Kau
tynės tebeinu. Kui kurie miesteliui eina ' 
iš rankų į rankas. Lapkr. 17 <1. didelės 
lenkų jėgos puola ties Miniotais ir Gie-t 
druičiais, o du jų kavalerijos jjulkai bu
vo net fnasiaužę į mūsų fronto užpakalį. 
V’yr. karo vadu skiriamas gen. Žukauskas, 
o pulk. Žukas pasilieka krašto apsaugos 
ministeriu. Mūsiškiai eina pirmyn lapkr., 

21 d. sumuša lenkus ties Sirvintais ir 1

kurį nuo mūsiškių skyrė vienos dienos žy
gis! Bet kaip tik tą momentą įsikiša Tau
tų Sąjungos kontrolės komisija ir sustab
do karo veiksmus ir, kas blogiausia, mū
sų kariuomenės laimėjimą! Galingoji San
tarvė neleido narsiai Lietuvos kariuome
nei atitaisyti klastingųjų lenkų padary
tąją mūsų tautai skriaudą! Kada lenkai 
verždavosi Lietuvon ir laužė sutartį, Tau
tų Sąjunga to nematė. Bet kada Lietuvos 
karo vyrai sėkmingai vijo priešą lauk, 
jiems kelią į Vilnių pastojo Santarvės au- 

torUetas- . ii štili
— Tai kas gi, pagaliau, Vilnių “par

davė”, anot soc-tų dienraščio kalbos “pe
rlų”? Jei tokių faktų akivaizdoj būtų ga
lima Liet. kur-nė kaltinti už Vilniau.* pra
radimų, tai ji reikėtų baltinti tik už tai, 
kad klausė teisėtos savo vyriausybės, ku
ri perdavė kariuomenei Tautų Sąjungos 
įsakymų sustabdyti'karo veiksmus Imties 
Vilniuus padangėje! Bet “N-nos” ir čia 
įžiūrės Liet. kar-nės “sauvaliavimą”...

Dabar pa kalinėsi m apie “kvailą Lie

koms”.
“N-nų” red-rių lenkai jau senui džiu

gina savo pasakomis apie tai, kad Lie
tuva buvo ir tebėra Rusijos sąjungininkė... 
Ar kada ners buvo toks momentas, tegu 
skaitytojai patys sprendžia, pasiskaitę iš
traukas iš fc’ov. Rusijos" vyr. štabo išleis
to veikalo “Karas su baltaisiais lenkais” 
(Vojna S belopoliakami).

To oficialaus veikalo 204 puslapy ra
ndame tokių pastabų apie 1920 m. vasa
ros operacijų pradžių: “Lietuviai nėjo i 
talkų raudonajai armijai, nors dėl to kai
rysis lenkų fronto sparnas būtų atsidūręs 
lubai keblioj būtyje”.

Kaip aukščiau minėjau, mūsų kariuo
menė į rytus buvo pasiekus Daugpilio - 
Vilniaus - Varėnos geležinkelį, kada rusai 
lieijos mėn. traukė pro mus į Gurdiną ir 
Ijcnkijų. Kadangi rusai ėjo per Rytinę 
Lietuvą, kurį pagal Lietuvos - Rusijos 
taikos sutartį priklausė Lietuvai, Lietu
vos vyriausybė pasiuntė Sov. Rusijai pro
testų dėl taikos sutarties laužymo. Vy-

Kumenevas rugpjūčio 1 d. telegrafavo už
sienių reikalų komisarui Cičerinui: “Lie
tuvos kariuomenė buvo neveikli, kada iš 
lietuvių buvo reikalaujama bendradarbia
vimo ir netgi daugiau. Kadangi lietuviai 
visi nieko nedarė, lenkai metė ant mūsų 
visas savo (kariuomenės - P. J.) dalis, 
kurios stovėjo lietuvių fronte. Mums ei
nant į priekį, lietuviai rado galimumą mū
sų jjėdomis leisti savo dalis į mūsų už
imtuosius rajonus, netgi visai nesitarę su 
mumis tuo reikalu” (484. p.). Kitur vėl 
(351 p.) toj knygoj rašoma: “nelaukda
ma, kol mes atsitrauksime iš Vilniaus ka
lnų, lietuvių kariuomenė (apie rugpjūčio 
25 d.) užėmė šį miestą”. Iš to veikalo 
sužinom, kad rugsėjo 2G d. fronto vadas 
pranešė vyliausiam Sov. Rusi,įos kar. va
dui, kad “lietuvių kariuomenės elgesys 
įtariamas”. Taip pat matome ten, kad ru
gsėjo 1 <1. Sov. Rusijos vakarų fronto va
dovybė bijojo I/enkijos if Lietuvos susi
tarimo (“Komandzap opasalsia konvenci- 
ji meždu Polšoj ir Litvoj”).

(Daugiau bus}
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ŠIŲ DIENŲ KANKINIAI

j C., dijakonu ir klierikas A. | 
1 Ignotas, M. I. C., subdijakonu. • 
Apeigų magistru buvo klieri-' 
kas M. Jodka, M. I. C. Pri
taikintą šventei pamokslą pa-

i tikrųjų, mažai turime tokių ir visuomet ar tai bažnyčioj, i taip pat nusųjelniusi lietuvai
tė. Ji Vyčiuose, chore ir Ma-I lietuvių, kurie nuolat rištus ar svetainėje neatsisako pagi<* 

Įsu mūsų jaunimo bei darbini-‘ doti - padainuoti.

Pastaromis dienomis
lietuvių spaudoj tilpo jvairus p,.r Offertorinm B. Ivanaus- 
aprašymai apie šių dienų lie-jkas ir j. Kuprevičius giedojo 
tuvius kankinius, būtent: J. E. i“.\Ve Maria”.
Vysk. T. Matulionį ir jo drau-j Studentai linksmai ir priti- 
gus tautiečius, kuriems buvo'praleido dieniJ
leista grįžti iš “bolševikų pra-| ,_______
garo” Lietuvon. Jie nekalbūs; į Siemct sueina 80 kaip

mažai ką sako, tačiau daug gvč. Pana Marija pirmį kar. 
mąsto. Kiekvienas jų judesys, la Lourde apsireiškė

visoj sakt\ kun. A. Bublys, M. I. C.

L' .va . ■

į ■
• ’ ***■' * ' -

s i

žodis išreiškia gilų nukentėtą 
vargą, gilaus skausmo valan
das. .Jie gali mums aiškiai iš
pasakoti kokia tikybinė lais
vė viešpatauja toj šalyj; jų

vienai
kaimietei Bernadettai Soubi- 
rous. Iš viso apsireiškė 18-ka 
kartų. Šiai kaimietei šve. Pa
na pasakiusi: “Aš esu Nekal
tas Prasidėjimas”. Ši vieta vi-

Ac

jausmai daug mums pasako a- j sam pasaulyj pagarsėjusi kaip 
pie suirusią viduje Rusijos (stebuklinga. Kas metas daug 
tvarką. Jie patvirtins, jog Ru- ligoniij stebuklingai išgydoma.

Naujas J. A. Valstybių submarinas Cnttlefish nuleidžia
mas į vandenį Groton, Conn.

sijoj nėra “tokio 
kaip kad Sovietai tvirtina.

Šių didvyrių karžvgiškumas 
buvo aprašytas ir angliškuose 
laikraščiuose, k. a. “The New 
AVorld”, Chieago, Ilk, “Regis- 
ter” — Denver, Colorado, 
‘Catholie Transeript’ — Hart
ford, Conn. Tilpo ir jų paveik
slai.

Ištikrųjų, labai malon'u, kad 
nekuria lietuviai imasi šių prie 
monių ir skleidžia lietuvių gy
venimą svetimtaučių tarpe. 
Lai ir jie sužino, kad lietuvių 
tauta “neužsidariusi savo kie
me”; ji netūni bejėgė. Tiesa, 
ji iš visų pusių apsupta dides
nėmis tautomis, dauguma jos 
priešai. Nors lietuvių tauta, su

rojaus”, 1925 m. Motina Bažnyčia įra
šė Bernadettą palaimintųjų 
skaičiuje.

Aukos
Pastaromis dienomis Sesuo 

M. Anastazija — Chieago, Ilk 
Šiais metais gruodžio 8 d. ir p. Vilčiauskai, Waterbury, 

Pak Bernadetta Soubirous bu- Conn., kolegijos muziejui pa- 
vo kanonizuota — įrašyta šve- dovanojo senų pinigų.
ntųjų skaičiuje. Kolegijos vyresnybė nuošir 

Todėl, garbinga diena SU džiai (lf*ko’a graviams 
šventė, Meilės Seserų vienuo-

į talką. Mums svarbu yra su
organizuoti visus lietuvius ka
talikus į įvairias draugijas, 
bet svarbiausiai suorganizuoti 
mūsų studentus bei mokslą 
baigusius — biznierius bei pro 
lesi jonai us. Jeigu visi kunigai,

už advokatai, daktarai, inžinie- 
• riai, vaistinįpkai, profesoriai,

Inkų reikalais. Linkime I)r. 
Aukštakalniui visokeriopo pa
sisekimo.

šv. Juozapo parap. bazaro 
atgarsiai

Mūsų įdomus bazaras jau 
pasibaigė. Daug pelno davė. 
Klebonas kun. Valantiejus ir 
visi, visos, kurie buvo bazaru 
susirūpinę bei darbavosi, džiau 
gėsi, kad bazaras šiemet ge
riau pavyko. Gerb. klebonas 
visiems bei visoms labai dė
kingas ir taria nnoširdžiausį 
ačiū!

Popularity kontestą laimėjo 
Bronė Želioniūtė. Ji gavo 77,- 
412 balsų. Tuomi ji laimėjo 
ir pirmą vietą ir gražų “Hope 
Chest”. Sveikiname ją, nes, 
ištikrųjų, to užsipelnė. Ji daug

Antra vieta teko Anielei Ba- 
landaitei (adv. Balandos se
suo). Ji gavo 4,340 balsų. Ji 
irgi nusipelniusi mergaitė ir 
labai gabi. Paeina iš pavyzdin
giausios katalikiškos šeimy
nos. Jos tėvas Matas Balanda 
yra VVaterburv’o detektvvu

rijos Vaikeliuose gražiai dar
buojasi. Visa Mažeikų šeimy
na: broliai bei seserys labai 
daug yra pasidarbavę mūs pa
rapijai. Ji ir gavo gražią do
vaną.

Kitos ietuvaitės, kurios da
lyvavo konteste yra sekančios: 
K. Kintaitė (kun. Kinto se-

leitenantas, arba kapitonas. |šuo), Florence Galgot (jos se- 
Pats, gal, daugiausiai tikietų'suo - vienuolė yra mokytoja 
pardavė jjetik lietuviams, bet Šv. Juozapo parapijos moky- 
ir svetimtaučiams. Ačiū Įeit. kloj), E. Ve'.seckiūtė, M. A- 
Balandai, nes visi jo surinkti lubauskaitė, N. Plangiūtė, E. 
pinigai buvo grynas parapijai Marcinkiūtė, A. Stulginskaitė, 
pelnas. Leit. Balanda yra daug i H. Vasiliauskaitė, M. Verbic- 
pasidarbavęs ir kitoms para- kaitė, M. Abramavičiūtė, (jos 
pi joms ir Šv.
nei. Jo duktė

Marijos ligoni- 
kad ir nelaimė-

sesuo Sbirlev Mason, kino ar
tistė ir dirba New York)., R.

jo pirmos vietos, visgi gavo Jonavičiūtė, II. Pilipavičiūtė,
gražią dovaną aukotą Iladley 
Co.

Trečią vietą iaimėjo Marė
darbuojasi ir prie Vyčių, o y-Į Mažeikiūtė. Ji gavo 45,ftf»0 ba- 
pač chore. Ji turi gražų balsą' Įsų. Širdingai sveikiname, nes

A. Stikliūtė, V. Jakštytė, E. 
Jokšaitė, E. Ignotaitė (jos bro 
lis mokytojauja Marianapoly 
lietuvių Kolegijoj), A. Bau- 

(Tęsinys iš 3 pusi.)

suteiktas dovanas.
lijai, kurion Bernadetta įsto
jusį ir visai Bažnyčiai susi- 1laukus kitos užtarėjos dangų- J 
je. Šiais Šventaisiais Metais Į 
yra kam Visagaliui padėkoti.

Studentų veikimas

Gruodžio 7 d. baigėsi pir
mas mokslo metų semestras — 
laikotarpis. Toj dienoj buvo

lyginus su kitomis yra maža, j rekolekcijos, idant
padėkojus Dievui už suteiktą
sias malones ir išprašius rei-

Šiomis dienomis kolegijoj 
lankėsi kun. J. Linsevičius iš 1 
Brooklyn, N. Y.

A. J. Miciūnas (L. K.)

kompozitoriai. įžymūs biznie-

tačiau ji įstengia išduoti gar
bingų Bažnyčiai ir tautai sū
nų. Darius ir Girėnas auksi
nėmis raidėmis įsirašė į tautos 
Istorijos albumą; Vyskupas 
Matulionis ir jo draugai tau
tiečiai užsipelnė žymų luomą 
Bažnyčios didvyrių skaičiuje. 

Marianapolio Kolegija su vi-

WATERBURY, CONN.
NEPAPRASTAS STUDEN

TŲ KOMISIJOS SUSI
RINKIMAS

Užpraeitą pirmadienį pas 
kun. Valantieji) buvo susirin-

kalingos malonės išlaikyti be
siartinančius kvotimus.

Kvotimai prasidėjo gruodžio kę Amerikos lietuvių Studen- 
11 d. ir tęsis iki gruodžio 22 u. tų Organizacijos Alumnų Ko-

Kvotimų metas kai kuriems misijos nariai - kunigai: Bal- 
yra smagus metas, kitiems-gi kūnas, Kripas, dr. Aukštakal- 
labai neigiamas. Tam kurs nuo nis ir adv. Ralanda. Tarės kę

sais irgi džiaugiasi šia didele lat dirbo ir mokinosi, kvoti-letą valandų dėl parūpinimo 
pergale. Ji reiškia užuojautos n,ai yra viso to triūso apvai-

riai, slaugės, mokytojos ir vie 
nu žodžiu visi mokyti lietu
viai bei lietuvaitės susiorgani
zuotų, tai mūsų, kaipo lietuvių 

■ ir katalikų tautinis likimas 
Ibūtų užtikrintas. Rūpinkimės 
; sutraukti visas lietuvių moks- 
; lo jėgas į vieną šeimą ir jau 
nuo šios dienos lai mūsų obal- 
sis būna: “Studentai ir visi 
mokyti ietuviai, jungkimės”! 
Lietuva ir Amerikos lietuvių 
ateitis priklauso nuo vadų. Jei, 
gu būsime susivieniję, atsiras j 
vadų, kurie ves mus tikru ke- j 
liu. |

Dr. Aukštakalnis (Colney)J 
minėtos komisijos narys, aną 
dieną išvyko į New Haven’ą

Pu

O

Nužemintos Kainos 
Pasaulinės Parodos

KELVINATORS
Taupykite pinigus! šie šaldytuvai yra visiškai nauji. Nieka

dos nebuvo vartoti — vien tik dėl demonstracijų. 
Garantuoti visais atžvilgiais.

tiems, kuriems teko kęsti bai
sias kančias bei vargus už Ba
žnyčios ir tautos gerovę; kad 
Visagalis laimintų jų pasiry
žimams, kuo daugiausiai pasi
darbuoti Dievo garbei ir arti
mo naudai!

nikavimas. (Finis coronat o-
statuto prie Studentų Or-jos j į natureopatb’ų daktarų susi-' 
Konstitucijos alumnams arba ’ rinkimą. Dr. Aukštakalnis y-

pus) “Pabaiga apvainikuoja' mokslus baigusiems. Paruošta Į ra Connectieut Valstybės Na- 
darbą”. Kuris-gi visą laiką Ie-1 gražus bei praktiškas projek-' tureopath ’ų draugijos centro 
ngvapėdiškai pro pirštus žiū-',tas, kurį dabar turės kuopos į iždininkas. Sveikiname Dr. 
rėjo į savo užduotį, tam žino- ir, galutinai, seimas priimti.
ma kvotimas yra našta. Jis tu-1 Statuto projektas bus Įdė- 
ri greituoju perbėgti per ke- tas sekamam “Studentų Žod-

Aukštakalnį. Lietuviai, neuž
mirškime paremti tuos, kurie 

i mus remia ir kurie su mumis,
jlių mėnesių darbą.
1 Tačiau tikimės, kad tokių perskaityti, kritikuoti ir, jei-' si. Dr. Aukštakalnis visuomet 

Gruodžio 8 d. Bažnyčioj y- paliegėlių nebūsią, arba visai gu kas turėtų naujų nuomonių,'matomas tai darbininkų, tai 
ra viena garbingiausių dienų. niaža. Tikimės ir trokštame, prašomi išsireikšti. Statutas i Studentų, tai L. I. P., beveik 
Tą dieną jos tikintieji mini kad visiems pasisektų sekmin- ne vien komisijos, bet visų mū |visose draugijose. Savo prita- 
jų Dangiškosios Motinos Ne- gaį išlaikyti teikiamuosius sų darbas. Komisija tiktai pra (rimu, patarimais toms d raugi
nai tą Prasidėjimą. Visa Kata- kvotimus. dėjo darbą. Tat visi prašomi'joms padeda ir jas remia. Iš-
likiškoji Bažnyčia vieningai _ . , - - -
puola po koji) tos, kuri sutrv- j

Gruodžio 8 d. ižio” numery. Visi prašomi jį lietuviais katalikais, darbuoja-

ŠTAI nepaprastas, pini
gus - taupantis pasiūly
mas! Šie modeliai paeina tie 

šiai iš Šimtmečio Pažangos 
Parodos, kur jie buvo rodo
mi kaipo geriausiai padary- 
ti Kelvinator dirbtuvės. Ne 
antra - rankiai šaldytuvai. 
Galima gauti juos visokio- 

Ala

mis kainomis, nuo pigiausių 
iki didžiausių modelių. La
bai nepaprasta proga. Ma
tykite juos ant parodos E- 
lektros krautuvėse. Pirkite 

‘sau Kelvinator dabar! Nu
žemintos kainos laikysis tik 
tol, kol aprubežiuotam san
dėlyje bus šaldytuvų.

t prekes galimu pirkti ant lengvų išmokė,imti — *10.00 (mokėti 
— Ilkiis.tis mėnesiniai.

pICOMMOnOTEALTH EDISON

ELECTRIC SHOPi^ *
Douiniotvn — 72 Weat Adomu St.—132 So. Dearborn St.

Telephone RANdolph 1200, I^tcal 155
4562 Bro.<tw.y *231 W. Mntimi St. *51 W• 6*«t St.
261* Milw«uk-A»e. 4HJ4 S». A.hl.nd Ate. 2450 E. 02 n d St.
«M1 Irting P*rk Bkd. 1460 So. State Si. 11116 9o. Mirki«n> A»e-

Perkant prekes ant lengvų Išmokėjimų truput, aogšėlatt.
F E D E R A L K U P 0 N IT S D IT O D A M E

NKPARITIKfcKITF, 
tilto stovu; 
KAI) MAIHTI K 
SAIGIAI IŠ

LAIKYTI
Jums reikia elekt
ros refrigeraeljų per 
Ištisus metus. O.o 
stosis (liKtila liktai 
:{?> Išskirstytas die
nas Iš 365, per kū
rina galinta saugiai 
užlaikyti maistų. Ne 
gailina žinoll prieš 
laikų, kada tos die
nos ateis. Elektros 
r< frlgeruc.'ja yra pa - 
stovi Ir ekonomiška. 
Netmki'te rizikos su 
a.-tvo maistu Ir pini
gais per sugedima.

nė šėtono galybę ir pagimdė I 
pasaulio Atpirkėją.

Marianapolio Kolegijai ši 
šventė yra triguba. Pirmiau
sia, tai yra kolegijos globėjos 
šventė; antra, tai yra Marijo
nų Kongregacijos šventė ir 
pagaliau, visos Amerikos glo- < 
bejos šventė. Todėl, tą dieną, i 
Marijos ištikimiesiems vaike
liams pridera ją ypatingu bū
du pagerbti.

Rytų kolegijos koplyčioj iš
kilmingas šv. Mišias laikė kun. 
.dr. J. Navickas, M. I. C., ko
legijos direktorius. Jam asis-, 
tavo kun. A. Morkūnas, M. T. i

1N OUR OFFICE
ąittAT MOLT 
LAU6MIM1

AT 9

z
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DRIU0IS

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
WATERBURY, CtjNN.

tie Daine universitetų ir prie Bridgeport’o lietuvius vaiki- poleonas, kilęs iš Trumpumų 255 VY. Tiaega St., Philadel 
Knute Kockne lošė futbolų, nūs. Pastarieji išlošė. Sveiki- km., Jūžintų v., Zarasų apsk., pliia, Pu.

’ - "Dėka Knute Roekne’io prita- name bridgeportiečius ir kvie iki 1924 m. gyvenos New Yor- 
bet ir viso pasaulio lietuviams. r‘lUftn* rekomendacijoms, čiaine į Waterbury mūsiškius(k’o apylinkėje (K) - 1452).

(Tęsi ivs 4 puslapyje)
zuitė, P. Kjbartytė, M. Audri- Stankevičius), Waterbury Dc

Lietuvis West Point arba Ar-Išvyko įstoti į We«t Po- supliekti.
my Football kapitonas int’ i kurių priimami gabiau- Waterbury’o Vyčiai - Vy- 

.luozas C. Stancook (turbūt, si veikiausi vyrai. Svei
kinamu Juozų ir linkime jum

tės bovleriai anų vakarų buvo 
nuvykę j Bristol, Conn., kur

kyli, A. I.utkaitė (jos brolis ,„O(.,.at prun(,silnU) vienbalsiai ^inuųęai vadovauti armijos!gyvuoja graži |i(.tuvuJ juuni. 
kun. J)r. Kilikus, LaSaletų nu- trinktas 1934 West Point A- futl,o,° b'“11)* 1934 ni- Jo t6’ 
aijonierius ir LaSalette Kole-
gijos, llartford’e, direktorius),
P. Jesulaitytė, S. Jurašiūtė,

mo draugijėlė, Litliuanian Cru

K. Jurmalaitė, R. Lutkaitė, O. Didelė garbė

Krdiituiiskus Juozas, kilęs 
iš Barininkų y., gyvenęs Dc-

Pullanuvičius Antanas, k i- ■ 
lęs iš Runkių kaimo, augęs, 
Kazlų Rūdoje, gyvenęs Stagg 
ir .Metropolitan gatvėse, l.roo-

Antradienis, gruodžio 12, 1933

TĖVŲ MARIJONU 
MISIJOS

Gruodžio 11 <1. ligi 17 d., 
vienos savaitės rekolekcijos
Philadelphia, Pa., Sv. Jurgic 
parapijoje. Pamokslus sako 'T.

Jackevičius Jeronimus, gv-Į ’ .... . ... i A. Petrauskas, M. I. C.
n * e i... , ’ ,lVs 1»‘« A. Juodvusj ir St. ., ... ’ , .. . .venos Bostone, vėliau 14b Per- .. ... į Gruodžio Ii d. ligi 23 d.,

ry St., Neuark, N. J. U ,luvlcn*- Misijos Harrison, N. J. Pa-
s Juozas, Jono Ieškomieji arba apie juos mokslus sako T. A. Petrą us- 

s Kennetli Avė., Ar- Einantieji piasotnį atsilie-!kas, M. J. C.
pti į Consulate General of Li- 

; thuania, 11 AiVaverly Placc,’
York, N. Y.

tioit, Mieli., dirbės laivuose iri, . .. ..... ... . . ’ ‘ . klyn, N. Y. Tėvų vaidui: Ma-prie laivu (10 - 1983). L . ,i . dus ir Ieva. Brooklyn e gyve-

radvmy futbolininku kapitonu, ivtti'labul'Ky'“1“ Uall"at'Nuw 1 sadors. Laimėjo mūs vaikinai ly 1“,wark- N 
)• Jis yra lošęs armijos futbolo!Yo,k- "'atvrbury angly la.k- h. ,nerginos ljoa,„us įvvko kardama, irius . 
k rately ir dažnai pasižymėdavo. raMlal ^‘“"rook’.) apibudino ,iuUlvjo yvel Uowling Al-'s" S>v,mS 'vinilepasizy

mums.
Gečioniūtė, V. Hill (di. Hill \Vest Point yra garsi ka-
Aukštakalnio sesuo), J. Sniee- ru niokslo akatlemija, kurių į- 
kiūtė, M. Daugėlaitė, M. Lie-j.Qr£ gen Kosciuškų. Įstaiga 
draitytė, T. Jakštaitė, E. Va
laitytė, U. Sardinskaitė, M.
Licnikaitė ir II. Miklinevičiū-

Praeitais matais Šv.'Vluoza-. 
Dėkui kun. Gauionskui, ko- j)o parapijos mokyklos gabiau 

ntestas labui pavyko. si mokiniai ir baseball ratelis,
Klebonas kum Valantiejus kuris laimėjo Waterbury pa

dėkoja visoms lietuvaitėms, l rapijinių mokyklų čempijona- 
kurios dalyvavo konteste ir bj, buvo nuvykę pamatyti 
taip gražiai pasidarbavo pn-iWest Point ir pažiūrėti, kaip 
rupijai. I jauni vyrai maršuoja ir ‘dri-

. ... , , T, liuoja’. Ten netyčionis gerb.Dėkojame naterbury Dc- J °
moerat (laikraščiui), kuris tu-

lietuvio- kaiP° "b,illia,,t fullboek”. Sveiki.iame bri6tolie-jn“ld’ Pa'

randasi ant lludson upės kra-' 
nių, New York valst.

kun. Valantiejui teko susipa
žinti su Juozo Stancook tėvu. 

i Paskui tėvas suvedė į pažintį
i su savo sūnumi, kuris labai 
I • •gerai lietuviškai kalba. Gra
žus v aikinas. Net mūs mokyk
los vaikučiai, pamatę tokį gra 
žų ir gabų lietuvį visų kadetų 

' eilėse, išpūtė savo lietuviškas
....... , . krūtinės. Nusitraukė paveiks-

, ji skaitvti, nes kas remia'. , .dus su Juozu ir tėvu ir pralei- 
'do linksmų valandėlę. .

Juozas pasakojo, kaip ino-

kstančius t i kietų spausdino, 
platino ir laikrašty dykai tal
pino. Tas laikraštis muuis, lie
tuviams, ypatingai prielankus 
ir savo skiltyse duoda daug 
vietos. Lietuviai Guvių to ne
užmiršti ir, kaip l)r. Aukšta
kalnis (Colney), garsintis ja
me
mus, ir mes juos remkime.

HARTFORD, CONN.
SPAUSTUVININKŲ UNI

JOS 50 M. SUKAKTIS

Kunickas Jeronimas, gyve-

t T

BRIBGEPORT, CONN.
40 VAL. ATLAIDAI

!eius už jų lietuviškų susipra-i ------------- > ov - |New
,'timų ir susiklausymų ir reiš-!n^s kast Maltanoy Avė.,
J kiume vilties, kad ateity tu-’ ^kanoy Lity, Pa. 
rėš, nors netoliese, lietuvį va-1 Leskauskas Ignas, kilęs iš 
dų - kunigų. (Ariogalos v., Kėdainių apskr.,

* _______ _ Įgyvenęs Scranton, Pa.

Kun. Petrausko (Marijono)! Ignatavičius Stasys, gyve- 
Misijos Nevv llaven’e sekasi, riięs 224 55tli St., Brooklyn

Sv. Jurgio bažnyčioje įvyko 
40 vai. atlaidai. Daug žmonių
rinkosi klausyti Dievo žodžio j Daug žmonių susirenka klau- N. Y. 
ir eiti prie sakramentų. Pa
mokslus sakė’ kun. Balkūnas

syti pamokslų garsiojo pamo, Dilginaitis - Diiginas Augu- 
kslininko ir rašytojo. Išpažin-' stinas, kilęs iš Egliniškių km., 

iš Maspeth, Nevv York, kun. čių klausyti atvyko svečiai Vilkaviškio apskr., gyvenęs 
AmĮiotas iš Hartford, Conn.,' kunigai: Pankus ir Kripas. įCambria apskrity, apie Moun- 
ir kun. ltemeika iš Brooklyn,'
Nevv York. Svečių kunigų bu-
vo: Kazlauskas, Valantiejus, 
Gauronskas, (Jradeckis, Karto
nas, Kripas, Stonis, Simonai
tis, Bružas, Vaškelis, Karkau- 
skas, Aleksiūnas, Pakalnis. 
Pasitaikė gražus oras, žmonės 
gausiai pasinaudojo Dievo ma 
lonėmis.

Labai įspūdinga buvo Mari
jos Vaikelių eisena-per proce
sijų. Visos gražiai, lietuviškai 
giedojo, o choras pritarė.

itaindale, Pa.
j Bakšys Antanas, Igno s., ki- 

—lęs iš Pabaisko v., Ukmergės 
Misevičiai Saliamonas ir Ju (^Pskr., gyvenęs Connecticut 

stinas, kilę iš Surviliškio v.,'.štate.
Kėdainių apskr., karo metu- Aleksandravičius Petras, 
tarnavę Amerikos kalinome- Juozo it- Liudvikos Šal’ianai- 
l,vj<‘, gyvenę Amsterdam, N. j tės sūnus.
Y* ' Į* Češkcvič.ius Juozas, gyvenęs

Musnickienė - Staselovičiū-jGilberton, Pa. ar Mass.
tė Uršulė, kilus & Ašmenos 
apskr.

Martinaitis

PAIEŠKOMI:

.Marčiulionis Kazys, gyv. 
I įBrickland ar Brockland, Conn.

Martinonis Na į Orinčius Adomas, gyvenęs

kinosi Detroite lietuvių parap. Nevv Huven’o Šv. Kazimie- 
| mokykloje. Paskui lankė No- ro basketbolo ratelis lošė prieš

Garde viešbuty čia buvo su
sirinkę daugiau negu 131) at-! 
stovų. Tarp jų buvo ir vienas. 
kalĮiėtojas žymus lietuvis ka-1
tulikas ir ifirni. The Water- 

. .1būry Typogrupbical Union S.’ 
E. VVtdzunas. Kiti kalbėtojai 
buvo: llurtfoido miesto majo-1 
ras Raukiu, Artliur McGinley,

Hartford Times sporto red., 
Jolui F. Rolfe, Hartford Ti
mes leidėjas Leo F. Greene, 

pirm. Boston Typograpliical 
Union, TVilliam L. Connelly 
pirm. Nevv Engiami Typogra- 
pliical Union, ir Alderman 
John J. O'Neil iŠ Bridgeport.

Matote, kad kaip sakiau, 
kad lietuvių randasi visose pra
monės šakose ir aukštai pra-' 
simušusių.

Sveikiname \\'e<lzunų, linki
me dar aukščiau prasimušti ir 
atnešti garbės netik AVaterbu-j 
ry’o lietuviams ir katalikams.'

MM«« *)

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

J<lgii jusi) organai silpni Ir jiis 
JanrialfH s<-nu, priiinkil-n XI'BA
TONE -- 1:> piisO-liėl Irii) vaisia, ku
ris puilarė s'i-liūklns <]<"-l milijono 
motery Ir vyri) per paskutinius 4j 
metus. XI.'OA-TONE priduoda, nau
jos sveikutes ir sustiprina susilpnė- : 
juslus organus.

NI'OA-TONE yra vnistss. kur) kle- 
■ kvlt-nus nusilpnėjęs arba liguistas as - 
niuo turėtų vartoti. Jl<- padaryti kle 
kvienų sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda 
visos-- vaistinėse. Nepriimkite pava
duotojų, nęs Joks kitas vaisias ne- j 
pavaduos NI'OA-TONE.

\v

FA5H]Om,936'

Lietuvos Generalinis
Konsulatas neglect 

Colds

Itadway?» Pilis
FOR CONSTII’ATION

Wfc«f Tl»e7 Arei
A miM rpliubk ve«etabie Ux,i*jv« 
whirh net gripe. Aw«r«M
oc dirtnrh diRffltron. N«»r hphit form- 
ing. Coouin uo liauni ui drup.

BVbJtThrr Hat 
Milium* of men .tad rt»nn, siiu- 
1A47, Kive ivnd thrm to rUieve šerk 

hssdarhcs, n«r\ousntM, htigut, Iom 
of npprtit*. poor romfdexi<«n and b-ul 
breuli w4t«o csaditiooa gre
raueed by constip«(lon.

At Ali Drujtgists
Radiny U Co., Ine., Nsw York, N Y.

Mada No, 9361

MISCHA FASHIONS

via teisingai sukirptos pagal di
dumų ir yru padarytos iŠ stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kirpimo parodymas ir praktiš
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo 
rodyklis, yra sykiu duodamas, 
šių madų galima gauti didumais 
7-8-10-12-14 metų mergaitėms. 
10-tam (lydžiui reikia 2*4 janlus 
39 colių materijolo arba 1% jar
dus .54 colių materijolo.

OHAI'BAS IASH1ON DEl’T., 
2»S4 So Oakloy Avė.,
,’hlcugo. Illinois
:>ėl kiekvieno pavyzdžio siųski'to 

23-:

STELLA SHATTIENĖ 
po tėvais Diukšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 4 .1. 8 vai. ryto 
1933 m., sulaukus 30 metų amžiaus; gimus Rusijoj, vė- | 
liau vienų metu amžiaus ptarvežta Lietuvon ir gyveno 
Janapolės parapijoj, 3’elŠnj apskrity. Amerikoje išgy
veno 2-5 metus. Paliko dideliame nuliūdime vyrų Ka- | 
zimierų Sliattų, dukterį lrenų 12 metų, motinų Onų 
Drigoticnę ir patėvį Steponų Drigotų, ciocių Marijonų 
Bagočienę ir jos vaikus, 3 pusseseres Joliannų, Sta
nislavų ir Genoetų ir dėdę J. Daukšą, dėdienę Julijo-'j 
ną Daukšienę ir jų visų šeimyną ir gimines Ameri
koj, 3 eioces Lietuvoj ir vieną dėdę ir jų šeimynas.

Kūnas buvo parvežtas šeštadieni, gruodžio 9 d. ir | 
pašarvotas savo namuose 1843 S. Halsted st. Laidotu
vės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 14 d. 9 vai. ryto iš J 
namų į Apveizdos Dievo parapijos bažnyčią, kurioje J 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Slellos Shattienės giminės, drangai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Duktė, Motina, Patėvis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas.
I elet'onas Republie 3100.

SOUIRE EDGEGATE ■■■'■Now and Thcn Hes Twenty Dolfars Over Dravm

f“ZSoSH - A'//O'rtCt F/?oe’ /-liJtfrt 
i-.-la-K-- wĄ5i4ū<? O F Te/

,£>, TftAf pOf-LėCS

I

EOMICELe jakienė
(IK, tėvais Kukuilė)

Persiskyrė su šiuo pasuuliu 
gruodžio 10 d.. 9:18 vai. ryto, 
1988 m., sulaukus apie 85 m. 
anitiuus, gimus Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Uirdtškės parap., 
Tujeinlų kaime.

Ainen'Koj tegyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Pranetekų, sūnų tironis- 
iavų 15 n., seserj Onų Itašin-
skieuę, dėdę Petrų VYoodman, 
pusseserę Onų, 2 pusbrolius: 
Janų ir Kazimierą Šukius ir 
gimines Amerike, Li'etUvoj se-

■serj Marijonų ir gimines.
Kūnas pašarvotas, randasi 

2l:’:t ‘.V. 45th Plaee. Laidotu
vės jvyks trečiadieni, gruodžio 
18 d., 8 vai. te ryto iš namų i 
Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčių, kurioje at
siims gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nul
ydėta j šv. Kazimiero, kailines.

Visi a. a. Domicėlės Jakie- 
m's giminės, dtaugai ir pažį
stu',utį' esat nuoširdžiai kviečia
mi lalvvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų^ Nuliūdę 
liekame: Vyras, Kūnus, Sesuo, 
PusM-'-erė, 1‘tL-broUai, Dėdė ir 
Giminės.

l-aidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefonas 
Botilevard 4139.

Stop 
Itching 
Skin

Srynurt, ^rllinriMR Z»‘inn
nioi^Jiiuą odos l penkias sekundas 
— ir paffeltiingaN pri« Rėžomos. 
I»u<kų, dedervinė#. Ir Išbdrlrry Že
mo beveik .stebuklingai piašailna 
m Mikj.iM <mIos IritacljaH. kadanuJ 
to ąydyrno ypatybės tetai įtinka
mos kilome «ydnoh «e. Viso n vaiaii- 

y <•! o-l utini ko— 35e. 60e. >1. Ypa
tingai tvirtas Žemo.1 bu syk go-
ivHiit rezultatai JI.25,! temo

j.eOR t-Rn, i.AT.fGNS

| šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti 
] pavojingas. Palengvinkite jį j 5 mi- 
I nutes su Musterole, “erzinimo stab- 
įdytoju"! Vartojant vienų kartų va- 
i landoje per penkias valandas, atne- 
I ša palengvinimų. Vartotas milijonų 
per 25 metus. Rekomenduotas gy
dytojų ir slaugių.

Buy gloves with what 

it savęs
Nerelk mokėti 60c. ui 

dantų niostj. Listerine To- 
otb Pašte (tuntiua po 26c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Jg vartotadamag per 
metus sutaupai |1.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

J
rOP 8ETTER BAKING 

AT IESS GOST ŪSE THE 
ECOdOMICAl^EF'lCIENT

ŠAME PftICE 
‘tsiplflll 

AS 42 YEARSAGO 

25ounces for254
Full ftik... No S/oek Filfing

BAK5NG
POWDER i

MILLIONSOr POUNOS USfcD 
BY OUR COVFRNMFNT

ociefy’s favorite
Tik ut vyniokit*.- ketvirtui- 

niškų, liiiltų kuip aniogų 
‘ l’hiliiil'-lphin” Brutui t’r<-an. 
Clipcsie — duokite jį kutpo 
užkandį su niarinalladonns 
kėkstukuls Ir kava: "I’htli- 
di-lphia”, du rytas iš saldžios 
grietinės, grynas. Ir d'-lika*- 
niu-skoniu. Labui sotinantis, 
yra labai natidi'.igus valkn- 
ėiains. Valgykite jį tankiai:

Fnesti . . . in this 3 oi. silver
tai! padtage Ntttrnli i'n kulk

BY LOtilS JHCHA1D



Antradienis, gruodžio 12, 1933
.......-

SKAUGIS n

SKAITYTOJU BALSAI
Kun. Antanas Strazdas

Ją. O tų paminklą mes, anieri-1 imi, labai pageidaujam, kadigedijos “N” drįso net viešai; Brangūs saldžios istoriški 
!kiečiai lietuviai katalikai, pa- tose bažnyčiose, kuriose tai skobti, kad I). ir G. buvę jų dokumentai naujame National 
1 statysime, giedodami kas sek- graži lietuviška giesmė buvo pažiūrų žmonės. Ir vis-kas bū- Arebivo name, kuris \ ra dabar.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikon Liet. Duktarų Draugijos Nariai

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tėvynės mylėtojus, stato jiems 
paminklus, leidžia jų raštus, 
žodžiu, dabartinė Lietuvos ka-1 
rta daro viskų, kad mirusių1 
Lietuvos mylėtojų atminti j-

miadienis prieš sumų “Pulkim 
ant kelių”. Ir tai turime gie- 
įdoti ne vienų tos giesmės pus
inių, kaip vienoje Chieagos se
niausioje lietuvių bažnyčioje 

įdaroma, bet visus penkis lie
sinus. Nes toji giesmė yra taip

jau prašalinta arba sutrumpi
nta, kad jinai būtų giedama 
visa, nuo pradžios iki galo. Ir

tų buvę gerai, tik, ačiū jų gi- statomas•\Vashingtone, Ims už 
Ulinėms ir laikraščiams, pašau laikomi gerame stovyje elek- 
liui parodyta, kad ji<* buvo ka- trikiniu oro valdymu. Kept\- 

tuoini būtų pagerbtas a. u.'tulikai, nes prie žuvusiųjų la- nios pilnai įrengtos
kun. Antanai Strazdelis.

Kalbant apie “Pulkim ant

vuliui-
vonų rasta Šventojo Kristupo nio oro” dirbtuvės priduo.: 
medaliai, kurį dažniausiai ne- 315,000 ketvirtainiškas pėdas

Tel. GROvcbUl 1593

BR. A. L, YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak 
SeredonilM po plotu Ir Nedėldlenla

tik susitarus
2422 W. JUAKtylETTK ROAD

gražį ir taip jos gania lengva 
ir patraukianti visus bažny-

. . , . . . . . ... čioj esančius katalikus, kadniesiems kad jie ir gi turi taip . . ’ .
.... .. . .. , .. ja pradeda giedoti kiekvienaspat sekti ju pėdomis, dirbti . , ....

. . i , . • .. pats nejausdamas. O juk niekoLietuvos garbei, galybei ir di- * J u
, , . Inera gražesnio ir malonesnio,dybei. i. . ..... • .... --‘kaip girdėti visus tikinčius 

Taip tai pagerbia Lietuvos Į vjenu balsu ir viena mintim 
lietuviai savo didvyrius. Ka- meldžiantis • Dievui savo gim- 
dangį kun. A. Strazdas yra,toje lietuviškoje kalboje.

amžinus ir kad parodyti jau-

taip pat brangus ir ». Ameri
kos lietuviams, ar neverta bū-

v

keliu” giesmę, rašantis šiuos jšioja Kolumbo Vyčiui, garbiu- pertaisyto oro kas minutę į- 
iio namo dalims.

(Adv.)
iis pataria minėtų giesmę gos katalikų organizacijos 11a- vairioms 

giedoti netik prieš sumų, bet riai. O su “N° yra taip: bū-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 BO. 40th UT., CICERO, IU 
Utar., Kctv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. U A1.ST E D ST.. CU1CAG< 
Paned., Sered. Ir Subat. 8—8 »*1

Dienoms Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tb StreeĮ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak

Nedėliojo pagal sutartį

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Val.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Bes. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0402

ir prieš Mišias, laikomas 9 ir 
10 vul. sekmadieniais, nes tas 
Mišias lanko daug lietuvių jų u 
nimo, ir jisai labai mielai ir 
noriai tų giesmę giedos. Tik 
reikia vargonininkui su choru 
pradėti ir giedojimas labai 
gražiai eis.

Taip pat, daugiau lietuviš-

si geras draugas su žydu, kol 
jam kryžiaus neparodysi.

Pr. J. Vitkus

PRIMINIMAS RADIJO 
KLAUSYTOJAMS

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

Šiandie nuo 7 iki IS vai. va
kare bus reguliaiė antradienio 
radijo programa iš stoties 
WGES, 1360 kilocvkles, leid
žiamu pastangomis l'eopies 

su vargonais neužima daugiau duos jiems daugiau noro ir huiniture Co. krautuvių, 2536

Kai kurie pasakys, kad ‘‘Pu
lkim ant kelių” užims daug kų giesmių giedojimas mūsų

tų kaip nors pagerbti jo at'. iaįi-o i<oį j;l vį^ Išgiedosi. Tos lietuvių bažnyčiose sustiprins
minti ii < ionai? giesmės giedojimas bažnyčioje mūsų jaunimų tautiškai, pri-
Supfantama, mes čionai lietu-!
įime kur kun. A. Stiazdui pa- Įtaįp ų minutes. Bet galima ją' palinkimo lietuvių kalbų var- 
statyti paminklo. Bet galimu 1 pradėti giedoti dar kunigui ne- toti iiofs Dievo namuose. Juk 
jį pagerbti kitokiu būdu, pa- išėjus iš zokristijos. * ir mūsų Klaipėda ir visi Prū-
statydami jam gyvų pamink-' Dėlto mes, eiliniai parapijų- Muviai užsilaikė dar šiek 
___  „ , . dek lietuviais per 500 metų

GRABORIAI:

LACHAViCH 
IR SŪNŪS

Telefonas Y A Utis 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

W. 63rd Street ir 4183 Archer 
Avenue.

Programoj dalyvaus grupė 
nortlisaidiečių dainininkų. Dai 
nuos dvigubas kvartetas, due-°---- - ------------- ’ I
tas ir solo. Vadovaus muzikas 
N. Kulys. Apie sveikatų kal
bės dr. Poška. Dalyvaus ‘‘Ga
lis Kepurė” su gražiais juo- ‘ 
kais. Bus rinktinos muzikos ir 

Rep. R.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Seredoutis Ir nedėliomis pagal 

sutarti

' Office Fhove 
PUOspect 1028

Res. and Offfce 
2359 So. Lcavlit SU

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

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

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

Orfisc Tel. RFPublic 7000
Res. Tel. UROveUHI 0017

0917 S. \VASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS

2423 W. MAUŲtETlt ROAD 
Vul. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt<

NedėlioJ susitarus

Phone CANal 6122

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJAS Jr CHt^UROAV

2201 W. Cermak Rcad
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutari
- REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubUe 7868

TeL CANal 0257
Res. PROspect 0658

DR. P. Z. ZALATGRIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALS'IED ST*tFldf
ŽM-zldeneiJa 6000 So. Artesia.. niu 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
6 ikf 8:30 vakare

Oriso: Tci. CALtimct 4OS9 
Res.: Tel. UL.Illock 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vti 

Rezidencijos Ofisas: 205tt \V. OSLU

Valandos: 10—18 ryto 
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutartį

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUlciard 7820 
Nauių. tel. PROspect 1930

Pilone UROvehilI 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGKJ
Lietuvis Gydytojas Ir CliiiurKaa 

0859 SO. \VESTEItN AVĖ. 
Chicago. 1U.

gyvendami po vokiečių jungu 
vien dėlto, kati jie savo baž- 

'nyčiose meldėsi ir giedojo sa
vo kalboje bažnytines giesmes.

Tų patį galima pasakyti ir 
apie I.ietuvų, kurį buvo po ru-1 įdomių pranešimų, 
su juiigu. Ačiū tiems patrijo 
tams lietuviams kunigams, k u

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauslo. -i. HITU automobilius Visokį8W9
Reikale meldžiu atelSauktl. o mano . . .

"‘“T..*"11* 'rie «ikė savo tikintiesiems pa-
niuksus lietuviškai ir mokino

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arka 2510

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Conrt, Cicero, III.
TEL. CICERO 4917

Pbouc BOUlcvard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Klaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aabnrn Avenue

I. J. Z 0 L P
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

▼BDgJAg
1646 WEST 46th STREET 

Tol. BOUlcvard 5208—8418

Tol. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas nž 

KOPLYČIA DYKAI
1344 fl Ftfttb Avr. Pinam. Tli

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago. UI.

J. F. BADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $2 5.00 ir aukočiau 

Moderniška koplyčia dykai.
588 W. 18Lb St. Tol. CANal 6174 

Chlcagp. III.

LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Ulinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe *877

TeL LAFayette 8572

J. Liulevlčlus 
Graborius Ir

Bateaniaotojas
Patarnauja Chl 

cagoje ir aplella- 
kfrja

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4089 Archer Ava

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742 z

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos, rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio 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 ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip

ti sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

juos skaityti iš maldaknygių, 
ragino juos bažnyčiose giedo
ti lietuviškai, lietuviai neiš- 

tautėjo ir nepražuvo.
• Pasekmės galima turėti ne
blogesnes ir čionai, Ameriko
je, tiktai reikia daugiau pa
lankumo lietuvybei.

Parapi jonas1

BOUlevard 7589
Rez. UEMlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

KEISTAS “N” NUSISTA
TYMAS

Yi.-o pasaulio akys buvo nu
kreiptos į Dariaus ir Girėno 
skridimų. Netik lietuviai, bet 
ir .svetimtaučiai domėjosi jų 
likimu-. Sužinoję tragedijų, liū 
dėsiu apsigobusi viso pasaulio 
spauda, pranešė savo skaity
tojams, kad du drųsūs lietu
viai skrįsdami į savo tėvynę, 
žuvo prie j>at jos sienos.

Nebuvo žmogaus Amerikoj, 
kurio lūpose nebūtu buvę mi
nimas Dariaus ir Girėno žuvi-Į 
mas. Visį stebėjosi jų drąsa, 
jų ištverme ir su pasigailėji
mu reiškė užuojautos tiek Lie
tuvai, tiek lietuviams, kad 
mes netekom žymėtinų didvy- 

i rių, nes, sakė, su tiek daug ( 
trukumų jie' drįso skristi per 

H Atlantu ir jį laimingai pers-' 
krido. •

Liūdo ir Lietuva. Iškelti vi
si jų nuopelnai tėvynės labui; 
jie žmonių buvo apverkiami 
bažnyčiose, privačiuose namuo 
se ir visur. J r kaip gražu, ka- 

| du teka ašarėlė visai tautai 
nustojus brangių asmenų.

Bet tik Chieagos “N” stor
žieviškas redaktorius tų visų 

į negali permatyti ir nenori pri 
(pažinti jiems tos garbės; prie 
, pastatymo paminklo nemano 

nei žodžiu prisidėti. Bet tiek 
to. Ir nereikia mums. Čia kįla 
klausimas kodėl* Pasistengsiu! 
tą taip keistų jų nusistatymų 
prieš D. ir G. paminklo komi-Į 
teto darbus nušviesti geri).
“Draugo” skaitytojams. 

Dalykai yra tokie. Per ke
letu dienų po nelaimingos tra- Į

Dabar “Draugo” ofise ga
lima nusipirkti gražių, lietu
viškų kalėdinių atviručių. l\ų 
tik atvežtos. Su visokiais pa- 

J veikslais ir įvairiomis spalvo
mis.

Pirkite dabar kol dar neiš
rinktos.

“DRAUGAS” PUB. C0„
2334 SO. OAKLEY AVĖ., 

Chicago, III.

Tel. Ofiso BOUlcvard 5013—14 
llez. V lCLory 2343

DR. A. J. BERT ASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Office Phone Res. 6107 S. Francisco 
I’rospect 2230 I’hone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWIGZ'
PHYSICIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., ChIrano 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.

Sunday by AppoiLtment

GRABORIAI:

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAI GHIGAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE '

VISI TELEFONAI: REPUBLI0 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Tel. BOUlcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUfi
TeL VlRginta 0036

IVillŪS DAKIASAI;

Res. Phone 
ENGlewood 6041

Offica Phone 
TRlougle 0044

DR. A. R. MgGRAOIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7650 So. Halsted Street
ItOOM 210

vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL• •
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryle, nuo 2 iki 4 
vul. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

l'eletonas MIDway 2880

Ofiso TeL V luto r y 6898
Hea. AeA. DREzei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gvdilojaa ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų fc. 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU
Kampas 31st Street 

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
Tol. YARds V991 

Re».: Tel. PLAaa 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ir 7-9 v. K 
Nedėldleniais nuo 10 iki 12 dien^

Offlc*; ' Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2355 West 63rd Street
vai.: 1 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Katv. Ir Sekmad. pagal sutarty 
Ryto vai. 6v. Kryžiau.s Ligoninėj

Chicago. 111.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Draugę” in 
remkite v*sus tuos pro 
fesionaius ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

O WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VIMAH LIGAS VYRU IR 510. I. BU PER 98 METUS KEŽI U RIMT 

KAIP liUMKMlK-JtBIOH Ir NKIAGYDOMOH JOM YRA 
BpecIalIAkal gydo tigrui pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljimg krau
jo, odos. Ilgas, žalrdas, reuniallsmą. galvos skausmus, skausmus nugr* 
roję, kosėjimą, gerklės •kaudėjimg Ir paelaptlngas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus lėgodytk ateikite čia Ir tmrsltlkrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir J*gytl6 tuketančlus ligonių. Patalij 
mas dykai OFISO VALANDOM: Kaedte nuo 10 valandos ryto Iki X 
valandai ir nuo t—8 valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1 vK. 

4900 WCUT «6Uk ham«M Btel.t Ava. 1*4. CRAvtord 4U



C H I C A G O J E 1.37 centai. Po 1 dolerį aukojo:
M. Daugirdienė, A. Deksnys, 
M. Karečkas, B. Kizeleviėius,

p a a p e a b
5 dolerius: P. ftlenys, B. Zųsi- kta smulkių aukų: 5 dol. 50 

j centų. Po vienų dolerį uukojo: 
j K. Venckus, N. Urbonas, M.

taitė ir A. Kemidaitė.

Antradienis, gruodžio 12, 1933

102 dol. 51c. Rurinkta-parap., TEATRALIŠKI VEIKALAI 
svetainėje ir Mnrquette Park

—k.

Įš N. PRAS. P. š. PARAP.,ik'vnps’ ka,‘ parodži""’ ** !/tuviai yra geri lakūnai, o, gal,
'geresni, negu kitu tautų.

________ i Kadangi kas susirinkimų į
' i«* 11 i . u i 'klūba įsirašo naujų narių, klū-Gruotizio U B. ryta kilo gai * 1
' m i ... • i . -• kuo ha privertė ieškoti didesnėssras I ebelskio bueernej, 40181 “ J

i ,, x - it • i i vietos. Dabar klubas pasiėmė t(oekwell gatves. Ugnis pada-i .... ___ _ _ ..

BRIGHTON PARK

fė daug nuostolių skiepe ir bu- 
fcemėje, bet viršaus nedasiekė. 
Tebelškis su savo šeimyna mie 
gojo tuo laiku, kada kįlo gal
eras, ir tris kartus buvo ap- 
Bvaigęs nuo dūmų.
Tebelškis yra plačiai žinomas 
biznierius ir “Draugo’’ rėmė
jas.

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

Per paskuitų Nekulto Pra- j Rimkus, U. Urbonienė, J. Ma- 
sidėjimo P. Marijos, Brighton!rtišienė, B. Savičienė, A. ftliu- 
Park, parapijos svetainėje, la-Įžas, R. Raila, S. Raila, A. Mi- 
pkr. 24 d. surinkta smulkių |kšionis, J. Gurskis, B. Jurgio- 1 
aukų — 31 dol. 51 centas. Pojnienė, V. Daugintas. V. Bul
vienų dolerį aukojo: K. Mic- trukonis — 1 dol. 50c.; J. Ma-

Per paskaitų šv. P. Marijos kienė, M. Mickus, O. Rimdie-Į ckevičienė — 2 dol.; O. Pet-

Maskolaitis, J. Kupčiūnus, N. 
N. 1 dolerį. J. Petraitis 2 dol. 
VI. ir O. Kavaliauskai — 5 
dol.

Gimimo, Marquette Park, pa- nė, M. Noreikienė, A. Mikala- kūnaitė — 3 dol.; Didžiai ge 
St. Bus gera vieta netik susi- rupijos svetainėje, lapkr. 17 d.Jjūnienė, K. Pocienė, O. Trei- 

rinkimams, bet ir lėktuvo sta- ^’rinkta smulkių aukų nauskiene, A. šilima, K. Si-
— 23 dol. 54c. Po vienų dolerį monavičienė, J. Martynaitis, 
aukojo: A. šedbnras, S. Urbo-į L. Račkauskienė, M. Stankie- 
nienė, K. Baleišienė, K. Grigo- nė, O. Kazragienė, J. Simona- 
nienė, O. Papievaitė, K. Kili-j vičienė, G. Juščienė, N. Šepu- 
zinienė, A. .Jonaitienė, O. Pro-Jis, K. Dauskurdas, B. Laum- 
sevičienė, V. Norkienė, J. Ber- sargienė, E. Paulienė, P. l»ai<-

didelę vietų: 4536 S. Paulina

tymui, kurį dirba narys Vaiš
vila. Lakūnas - mechanikas 
Kiela, sakė, turįs sugalvojęs 
lėktuvui visai naujos formos 
inžiną.

i Tik keturi mėnesiui kai klu
bas gyvuoja, o narių turi arti 
40. Jeigu ir ant toliau nariai 

Įdirbs su tokia energija, tnun- 
■ pu laiku turėsim daugiau ši 
nito narių.

I
------------ Į teinantį pavasarį ir vasarų su

Moterų Sųjungos 55 kuopos rengti aviacijos dienas ir pa- 
priešmetinis susirinkimas į- kviesti kitų tautų lakūnus le-

rb. klebonas, kun. A. Linkus 
— 7 dol.; J. Pučkorienė — 10 
dol.

Pasitaikomos aukos po 1 
dol.: Leketienė, Žilienė, A. O- 
škeliūnas, Nausėda, Sukšins- 
kas. Po 2 dol.: M. Stulpinienė,

— 86 dol. 54c. Pagaliau ir 
West Pullman parap. svetai
nėje surinkta tiek, kiek ir Bri- 
dgeporte, t. y. 42 dol.

Tariu nuoširdžiausį ačiū 
tiek didžiai gerbiamiems kun. 
klebonams, žymiai prisidėjo 
sieins prie šio kilnaus darbo, 
ar tai savomis aukomis, ar 
maloniu pritarimu bei davimu 
parapijos svetainių, tiek gera
širdžiams jų parapijoninis!

Kun. B. Sugintas.
Sun - Paulo liet. kat. kleb.

Šie veikalai yra tinkamiau 
si vaidinimams. Juos galite 
gauti “Draugo” knygyne:

Amerikos Dovanos Lietuvo
je. Penkių aktų komedija. 2'V

Betliejaus Stainelė. Drama
Dolpelis Ministerijoje Tar

nauja. Monologas Ir laiškai. 
Parašė S. Čiurlionienė. -.. ,10c.

Gims Tautos Genijus. Dra
ma 2-se dalyse. Parašė kun. T. 
Vaicekauskas. Kaina ....30c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Dra- 
I ma 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa- 
I tų. Parašė Gėlė. Kaina .. 20c.
I

v. . . _ ... __ B. Kasim raitė, E. Baltutienė,
p- ' "rK,"1'™: ,? A- Tifli"S- S- P,'lwk:ls’P. no,*.. N. N. Šiaip Muulki,,

k"'1" Mik“‘i»' »*• M- auk,, - 2 dol. K, Po 3
daitis, N. Kkapauskiene, J. Bartkūnienė, V. Juozaitienė, , , r XT , • • i n „ •y, . yy ... . „ ’ dol.: K. Nedvariene, J. Buzai-Petkione; D. Žųsitiene, E. Mi- y. Kulikauskas, A. Kraučiū- „ r , , r .• 
i »• - n ir • r - m rz t te. I’o 5 dol.: C. Zaturskis, K.n v <|lene,« . Za.,M!ij v N#rttwnf> s. P„(.i„s,!()hd.nns v pros(lvi,il|Bi 
kutaaskaite, P. Ar.navi.-.eno, P. šerpytis, J. Baranauskas, r)| k|m p Kotaniikas, -r,,. 

A. Pakeltis, J. Galinkevičius,
S. Mikalauskas. Po 2 dol. —

Klubas stropiai rengiasi a-' j Baltutis, E. Sereikaitė, B.
Brazauskienė, B. Piklapienė,
P. Lekienė, J. Stockienė, H-.O. Aleknienė, B. Gestautienė, 
Bartkienė, O. Jasadaviėienė,' j. Linknrtas. Po 3 dol. — P.

trykš šį vakarų, gruodžio 12 nktiniuoti su lietuviais bikū- j. Barčas, xJ. Padvarskas, A.jZigmantienė, L. Gritienė. Po 
Jurgaitis, P. Grybas, M. Svei-j4 dol. — A. Urbonienė. Po 5 
kauskas, R. AndVeJiūnas, A.! dol. _ g. Vaič.ikauskas,

d. Visos narės būtinai turi da- nais.
Ivvauti susirinkime. Bus ren-Į Lakūnas Kiela sako, kad

pkienė. Po 10 dol.: — gerb. 
kun. .P. Lukošius, A. Giedrai
tienė. A. Leščinskienė — 20 
dolerių. Tokiu būdu išviso su
linkta nuo 11 d. spalių iki 29 
d. lapkr. 553 dol. 45c.

KAS TURITE?

Senesnėji karta pamena, Lad 
prieš 20 ar daugiau metų vie
noje, kitoje Amerikos lietuvių 
kolonijoj buvo statoma sceno
je veikalas “Kražių skerdy
nės’’. Kas turite komplektų, 
arba kad ir vienų knygutę, 
prašomi paskolinti arba par
duoti. Paskolintoji knygutė, 
ar knygutės, savininkui rei
kalaujant, bus grųžinamos. 

i Knygutes siuskite šiuo adre-

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakiey Avė.

Chicago, III.

karna kitiems metams valdy- geresnių lakūnų kai lietuviai Stankus, B. Nenartonis, S. Sta
lių ir daroma planai kitiems nėra. inkufs M Gauberis, K. Nedva-
jnetanis. Būkite visos sus-me. Į Gal Kiela ir žino, kų kalba,'rjen(- j>0 o doleriu aukojo: Di- 
Pašvęskite vienų vakarų savo nes jis yra buvęs Amerikos ir Į džjaį gerb. klebonas, kun. A. 
organizacijos gerovei. J Lietuvos kariuomenės lakūnu.'

Kuopos valdyba i Turėjo progos patirti apie la- 
—-------- j kūnų gerumų. Klubo narys

IŠ LIETUVIŲ AERO KLU
BO VEIKIMO

Gruodžio 4 d. Lietuviu Ae-

Dausknrtas, M. Kasnauskienė,j ^s visų Čikagos lietuvių pa- su:
K. Kamarauskas.

Per paskaitų Šv. Petro ir 
Povilo, West Pullman, parap. 

zaitienė ir A. Snboekienė. Po svetainėje, lapkr. 27 d., surin-
Baltutis, A. Dapkienė, M., Juo-

rapijų pastaruoju laiku pasi-J 
žymėjo aukų gausingumu šie-' 
dvi parap.: Brighton Park —

Ignas Sakalas,
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, III.
ferma n cnt fl.SO & up

Pitone CANal 4671
SpecIalIzinK In Permanent Wavlng 

aini eompleto Benuijr Servleo 
2302 S. bEAVITT ST.

M. Drumsta. Prop. ClilcngoVisas Naujas
RADIOS

Visy ŽINOMy IŠDIRBĮSČiy JŪS GALITE 
PAMATYTI BUDRIKO KRAUTUVĖJE

GENOVAITĖ PAVYKO

Praėjusį sekmadienį, gruod-
ro Klubas laikė susirinkimų, žio 10 d., Lietuvių Auditorijoj 
Šis susirinkimas jiažymėtinas V. Stanciko dramos grupė sta 
tuo, kad į klubų įsirašė Vik-ltė scenoje šešių aktų dramų 
toras Jasulaitis, pagarsėjęs
mechanikas, kuris žiūrėjo Da
riaus - Girėno lėktuvų, kai jis 
buvo pertaisomas; kuris taip 
pat pertikrino lėktuvo inžinų 
"VVillie Post, kuris išskrido ke

liom valandom anksčiau Da
riaus - Girėno istorinio žygio.
Taipgi prisirašė Jonas Balan
da, Chicagos universiteto stu
dentas.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660 

Valandos 9 ryte Iki b popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr PėtnyClo^ 
vakarais 6 Iki •

Telefonas CANal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir 8ubato* 
Vakarais 7 Iki • 

Tekfona.«.REPob:ic 6660

“Draugo” Kalendoriai 
Gatavi

“Genovaitę”. Vaidinimas išė-

■'Ošr5tasSakX’1knri« yra kaip j Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais,. “Drau- 
ir atskira veikalo dalis, aplei- i go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali

ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1934 
m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen- 
dorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
tuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanu kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų 
Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostume- 
riais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja 
#6.00; pusei metų #3.50; trims mėnesiams #2.00; 
1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

stas. Ilgai serganti pp. Pažar- 
skių dukrelė šiomis dienomis 
taip pablogėjo, kad tėvams pa 
kirto visų viltį. Dėl to p. K. 
Pažarskis, kuris lošė Gobaus 
rolę, turėjo atsiprašyti ir sku 

jbintis namo (Roselandan) kad 
ligoninėj budėti prie kovojan
čios su mirtim duktės.

Publikos buvo pilna audito
rija. Rep.

AUKOS SAO - PAULO LIE
TUVIŲ KATALIKŲ BAŽ

NYČIOS STATYBAI

FOR CHRISTMAS
Marvelous New 

Long - and - Short-Wave

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULiman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8002

Lakūnas Kiela ir parašiuto 
lokėja Pajodytė buvo pakvies
ti į Clevelaml, Obio, sutvėri
mui Lietuvių Aero Klubo. La
kūnas Kiela lankėsi (’levelan- 
de per Thanksgiving Day. Pa
rvažiavęs sakė, kad tenai bus 
suorganizuotas klūbas.

Norima suorganizuoti ke-Į Per bunco partv — Moterų 
liuose miestuose lietuvių or- draugijos — Šv. Mykolo par., 
laivininkų klubus. Įvykdžius Nortb Side, svetainėje, 12 d. 
tai, paskui ruoštį lėktuvų len- lapkr. surinkta smulkių auką
—r------ ----------------------------------------------------------

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEU REPDBLIC 8402

A. F. CZESNA’S BATHS
TUKKI4KON, HI'HKKOS NHI.FERINfcH VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI
AvedHkl maukšlinimai Ir elektra*) maoaža* 

Treatmentnl žinokių Itffij, reumatizmo, nervų atltalfiymo. Aalčlo
Ir taip tollaun, «u elektriniais prletalMain Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, siilferinės vanos dunda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima iftslgelbėtl nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras Utarnlnkals nuo S Iki 12 vai. nakties

1657 W. 45th Street

0UANTITY LIMITEDACT AT ONCEl

Kampas So. Paulina St. Tel. Boulrvsrd 4552

Mes paknrtotinni kreipiame jūsų atydą į įvairų patar
navimą, kuiį mūsų įstaign teikia:

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio 
bilas ir morgičių kuponus.

Išrašom apdraudns ant namų, langų ir automobilių. 
Darome pirmus morgičius ant namų.
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
G. A. SUKYS W. M. ANTONISEN

3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215

INSURANCE PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

STEWflRT-WflRNER
NOTARY
Public MHKBS J

SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGSRTURA

PRISIKASYKITE J MŪSŲ SPULKA
TKIHINOUMt1 PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

JOHN A. KASS

4216 Archer Avė.
Tel. iJtfsyette S417

(KAZAKAUSKAS)
|Laikrodininkas, Auksorius 

ir Muzikalių Instrumentų 
Krautuvininkas 

' DVI KRAUTUVES
Abiejose dldallausls pnslrlnklmas 
(ledų. dr-lmantų, visokios rflitles 
laikrodžių Ir muztkal/ų Instrume
ntų Taipgi taisome visokius lnlk- 
rodilus. muilkallus Instrumentus 
Ir akinius pritaikome.

TttrjM 24 metus patyrimo
2040 W. 35th St. 
Te:. I-afajette UI5

Listen to Police Calls, Canadian Stations, Amateur 
Stations and Airplane Calls, as well as Standard 
broadeasts. 3 beautifully, latest styled cabinets.

3417-21
Telefonas

Ine.

So. Halsted St.
— Boulevard 4705—8167

RADIO PROGRAMAI:
Kas dienų W.A.A.F., 920 k., 11:45 A. M.

W.C.F.L., 970 k., Sekmadieniais 1 vai. popiet. 
W.H.F.C., 1420 k., Ketvirtadieniais 7:30 vak.

Katrie perkate anglis IA dral- 
verlų, siųskite Juos J CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Porahontas M. R. tiktai *7.00 
lonns.

PEOPLES COAL GO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų vogą.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ. 
Tel. PULiman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iŠ 
Peoples Coal Co.

I, 2. or 4 tona 
S tons or more

Pochy M. R........*7.75 S7.26
Kent. M. R.......»5.75 65.45
Lrnnp ..................... 66.76 66.36
Black Ban.l
Egg ........................ 6* 50 6* 00
Iaimp .................... 6* 75 6* 35

/ \ t




